DO

JORNAL
c JORNAL DO BRASIL

5A

1993

BRASIL
Ano CIII — N" 26

ie maio de 19Q3

Rio de.

Preço para o Rio: CrS 20.000,00

Duque de Caxias. RJ — José~RÕbirt5-5ErTj—i
w
m

Í

Nova

é

a

TR

mais

Je

alta

28,6%

desde

m
novembro

mmsm

O Banco Central fixou em
.28,68% a Taxa Referencial (TR)
relativa a Io de maio e válida até
1° de junho, dentro da nova metodologia estabelecida pelo Plano
de Ação do governo. A taxa é a
mais alta desde novembro de
1991, quando foi fixada em
30,52%. A TR de 28,68% garante
um rendimento de 29,32% para
as cadernetas com vencimento em
1° de junho.
Com a nova TR, foram divulgados os rendimentos das cadernetas
de poupança para maio, corrigidas
ainda com base na TRD, que vai

desaparecer no final do mês — a
última foi fixada em 1,207993%.
As poupanças com aniversário dia
lü de maio vão render 29,32340%.
O maior rendimento (32,07378%)
será para as cadernetas com aniversa rio no dia 22.
A Unidade Padrão de Financiamento (UPF). utilizada para
atualizar os contratos da casa
própria no SFH, será corrigida
pela TR do dia Io de cada mês. Já
os saldos devedores deverão ser
atualizados pela TR equivalente â
data de aniversário do contrato.
(Negócios e Finanças, página 5 )

Saques

Itamar

Moradores de Vila Ideal usam caçamba de lixo para fechar um dos acessos à favela

Baixada

vive

noite

Protesto contra assassinato de mulher

¦

Durante três horas, domingo à
noite, o Centro de Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, transformou-se em praça dc guerra, numa
batalha entre policiais e moradores
das favelas do Lixão e de Vila Ideal,
que protestavam contra o assassinato.

Táxi
do

com

por

PM

por um cabo do 15° BPM, na madrugada daquele dia, de Sueli Santana,
mãe de uma menina de quatro anos.
Os distúrbios — que se repetirarn ontem em menor escala — começaram após o enterro de Sueli e
deslocaram-se do Centro para as

terror

de
vira

guerra

em

Caxias

'duas

favelas, com tiroteio, expiosòes de bombas e granadas, barricadas, carros virados c pânico entre a
população. A polícia acusou traficantes de organizarem a manifestação de protesto. O autor do tiro que
matou Sueli está preso. (Página 17)
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O governo divulga hoje o calendário para solicitação de saques
das contas inativas do FGTS dos
trabalhadores nascidos em janeiro.
Os prazos de solicitação vão de 17
de maio a 13 de julho, e a Caixa
Econômica Federal pretende efetuar
o pagamento 15 dias após o pedido.
(Negócios e Finanças, página 1)
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Assessores do Palácio do Planaito revelaram que o
presidente Itamar gostaria de ter sido consultado
sobre as gestões do ministro da Fazenda, Eliseu Resende, na aprovação de uni empréstimo de US$ 115
milhões para um projeto a ser executado pela construtora Odebrecht no
Peru. (Página 2 e Coisas da Política)

Adriana Caldas

Alcyr Cavalcanti

Por sugestão do filho, o motorista Vladimir Araújo colou
uni anúncio sobre ofusca no lugar do rosto do presidente

Marcelinlio (acima) e Luís Antônio comemoram o segundo gol
do Flamengo na vitória de 2 a 0 sobre o Olaria. (Página 22)

foto

presidente

será multado
'"Motorista de táxi
que insistir em irabalhar com a foto do presidente Itamar
Franco no verso da tabela dc preços
poderá pagar multa de CrS 1.5 milhão.
O retrato tem que ser coberto com
papel opaco, conforme resolução da
prefeitura. A tabela era uma homenagem do prefeito César Maia ao presidente, que a rejeitou. Itamar Franco
cancelou viagem a Uberaba (MG) e
passou o dia ontem em casa, com tebre, provocada por virose e inflamação na gengiva. As audiências que daria hoje foram canceladas. (Págs. 3 e 15)
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No Rio o em Niterói, céu
parcialmente nublado a nublado, com nevoeiros isolados ao amanhecer. Possibilidado de chuvas ocasionais.
Temperatura estável. Máxima ivgislrada em Hangu e
mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com visibilidade moderada.
I
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 18.
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Henrique Cazes, e o
forrô-core do grupo
Os Raimundos, de
Brasília, prometem
inovar a cena
riiusical brasileira.

BRASIL

INTERNACIONAL
Sérvios atacam horas
após assinarem acordo
Menos de 24 horas após seu líder ter
assinado um acordo de paz, milícias
sérvias bombardearam Sarajevo,
atacaram várias cidades e prosseguiram
com a limpeza étnica, expulsando
muçulmanos. (Página 13)

UNE espera 15 milhões
exigindo ensino melhor
Para exigir melhoria da qualidade do
. ensino, cerca de 15 milhões de
estudantes, conforme cálculos da UNE,
saem às ruas hoje em todas as capitais
do pais. No Rio, a passeata começa às
lOh na Candelária. (Págs. 11 e 16)
Marco Antônio Cavalcanti

CIDADE
Zôo ganha
21 jacarés
do Pantanal
Há cinco anos não
nascia nenhum
filhote de jacaré do
Pantanal no
zoológico do Rio
de Janeiro. Ontem
pela manhã
nasceram 2 l (à
esquerda), logo
separados da mãe RKE.
para não serem
comidos por garças
e socós
J
.(
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A camada dc ozônio no céu sobre o
Rio se reduziu em 5% entre 1979 e 1992.
Os dados são da Nasa, a agência espaciai americana. A época mais crítica é o
inverno. Em julho de 1979. a camada de
ozônio sobre a cidade ainda era 16%
mais espessa do que em julho de 1992.
Os dados não chegam a ser alarmantes, mas indicam que a população deve
tomar cuidados, como o uso de protetor
solar. A camada de ozônio funciona
como uma espécie dc escudo contra os
raios ultravioleta do Sol, que podem
provocar câncer de pele e catarata.
Empresas como a Coca-Cola já dccjdirarn eliminar antes do prazo o consumo dos clorofluorcarbonos (CFCs).
que destroem o ozônio. (Página 19)
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imunidade
O ex-primeiro-minislro italiano Giulio Àndreotti anunciou ontem que vai
abrir mão da imunidade parlamentar
para ser julgado pelas acusações de associaçào com a Máfia, formuladas pela
Justiça de Palermo. Àndreotti justificou
sua atitude dizendo que quer evitar
maiores problemas ao país, atingido fjor
uma sucessão de escândalos políticos.
Na França, será enterrado hoje o
cx-prcmicr P\em Bérégovoy, que se'
suicidou no sábado também numa'
onda de denúncias sobre corrupção.'
Na Alemanha o líder do maior partido de oposição, o SPD, renunciou á
sua carreira política por causa de
um escândalo eleitoral em 1987, antes
de se eleger chefe de governo do estado de Schleswig-Holstein. (Página 12)
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favorecimento

Auxiliar explica empréstimo
que beneficia construtora em que ministro trabalhou
Alves—19/4/53
.
Gilberto
BRASÍLIA — O ministro da Fauma das clausulas do processo reve
zenda, Eliseu Resende, preferiu não
nnrte de um acordo de renegociaTesponder a denuncia da revista Isção da dívida de USS 235 milhões
toE desta semana, de que estaria
do Peru com o Brasil. Se aprovado,
o pagamento dessa dívida seria
pressionando o Comitê de Financiamento das Exportações a liberar
mais rápido e em condições mais
USS 115 milhões para um projeto
favoráveis ao Brasil, de acordo com
de irrigação no Peru, que seria exeo assessor.
cutado pela construtora Norberto
Impedimento — O senador
Odebrecht. Segundo a revista, EliEduardo Suplicy (PT-SP) apresenseu foi conselheiro da Odebrecht
tou requerimento de informações
"Os
entre 83 e 90.
ministérios da
sobre o caso à Mesa do Senado,
Fazenda, das Relações Exteriores e
ser encaminhado a Elique deverá
da Indústria e Comércio trataram
seu. "O ministro tinha um impedido assunto. O financiamento está
mento ético."
para ser aprovado e talvez fosse
Suplicy lembrou que está em tramelhor ouvir o ministro Andrade
mitação
no Senado projeto de lei
Vieira. O comitê tem total autonoapresentado
pelo presidente Itamar
mia", afirmou Eliseu.
Franco,
quando era senador, estaO assessor de imprensa do mibelecendo
que a presidência do
nistério, Geraldo Moura, garantiu
Banco
Central
não poderia ser ocuque o processo de análise do emtivesse sido dirigenpada
por
quem
préstimo à Odebrecht foi feito de
te ou acionista de instituição finanacordo com a Lei 8.187, de junho
ceira, pelo menos cinco anos antes
de 91. A lei, segundo o assessor,
"ministro
de ser indicado. "O presidente Itaconcede ao
da Fazenda a
mar queria justamente prevenir sicompetência exclusiva para autorituações como essa." disse.. O vicezar concessão de financiamento palíder do governo no Senado, Jutahy
ra exportações". O problema é que
Magalhães (PSDB-BA), prometeu
em junho de 91 existia o Ministério
resposta
hoje.
da Economia, que incluía as funSegundo
informações da Fazenções da Fazenda, do Planejamento
da, Eliseu e Andrade Vieira reunie da Indústria e Comércio. A análiram-se ontem para discutir a quesse dos pedidos de financiamento
tão e ficou acertado que os dois
para exportação pelo Programa de
votos do MIC no comitê seriam
Financiamento de Exportações
favoráveis à liberação do emprésti(Proex) é feita pelo comitê, com
mo. Mas o MIC enviou nota ao
representantes dos três ministérios.
ministério dizendo-se contra projeMoura explicou que o processo
de financiamento está em tramitatos de financiamento à exportação
de serviços em geral.
ção há cinco meses. Segundo ele,
Eliseu, conselheiro entre 83 e 90 da Odebrecht, que executará asohras
¦

POLÍTICA
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Os

fantasmas

presidente Itamar
O Franco gostaria que
o ministro Eliseu Resende
tivesse consultado previamente o Palácio do Planaito a respeito das gestões do
Ministério da Fazenda para aprovação de um empréstimo destinado ao Peru, que beneficia, em
última instância, a construtora Norberto Odebrecht.
Ontem, o presidente aguardava, febril, a visita de Eliseu a sua casa para conhecer as razões do ministro
no episódio que coloca sob
suspeição o principal executor de seu plano de governo. Na avaliação do
Planalto, uma interferência
polêmica como a que foi
feita pela Fazenda para a
liberação de recursos ao
projeto de irrigação peruano deveria ter contado com
a anuência do presidente.
Mesmo que supere os
constrangimentos do caso,
o ministro tem pela frente
outras dificuldades ponderáveis. A começar pela indisposição do Palácio do
Planalto com o presidente
do Banco Central, Paulo
César Ximenes, que vestiu,
na semana passada, a pele
dos inimigos de plantão. O
Banco Central e o Planalto
falam linguagens diferentes
e nada indica que se coloC earão em sintonia defínitiva. O próprio Eliseu Resende, que tentou barrar a
determinação dò presidente
de baixar os juros nas operações de curto prazo no
mercado financeiro, viu-se
na contingência de acatá-la
ou abandonar o cargo. Nas
horas nervosas que antecederam a divulgação do piano do governo, Eliseu esteve muito perto de provocar
um gesto intempestivo do
presidente, contido a tempo pela disposição conciliadora do ministro da Fazenda.
A questão do corte nas
taxas de juros é, na verdade, muito mais do que uma
obsessão de Itamar Franco
ou um tema para exercitar
sua autoridade sobre o
Banco Central. Na sua visão, reduzir os juros é a
essência mesmo de seu piano de governo, o que coloca como acessórias quaisquer outras medidas
clássicas de política econômica, como o controle
do déficit público e a aceleração do processo de privatização. Itamar e o seu grupo de conselheiros íntimos
estão convencidos de que a
inflação vai murchar dentro de dois a três meses, no
embalo da redução das taxas de juros reais. E se irritam com o espaço dado pela imprensa aos opositores
dessa idéia, por identificarem nessas vozes os responsáveis pelos sucessivos
fracassos vividos pelo país
em seu projeto de nação.
' O ministro da Fazenda,
ao contrário, aposta tudo
no equilíbrio orçamentário
e na redução da presença
estatal na economia, reservando à queda dos juros
um papel meramente coadjuvante ou conseqüente de
políticas mais abrangentes.
Mas percebeu a tempo que
não é possível alterar a ordem das prioridades do
presidente, até pela obser-

de

Eliseu

vação do cenário que marcou essas discussões. A demissionária ministra Yeda
Crusius, por exemplo, tentou enfrentar as convicções
de Itamar Franco, na véspera da divulgação do piano, jogando na mesa a possibilidade de bater em retirada. Ouviu como
resposta do presidente um
seco voto de pesar pelo seu
desligamento do governo
— e calou-se. É verdade
que nesse debate, no Palácio da Alvorada, Itamar
pôde contar com a solidariedade de seu ministrobanqueiro José Eduardo
Andrade Vieira, o mesmo
que espera ainda contar
com a oportunidade de
ocupar o lugar de Eliseu
Resende.
Enquanto o ministro da
fazenda luta contra o tempo e obstáculos poderosos,
o presidente da República
debate-se contra a imagem
que vem se cristalizando
sobre sua personalidade
passional e instável. Há,
entre os assessores de Itamar, os que cuidam de retratá-lo como um político
coerente e um administrador racional. A coerência
poderia ser comprovada
pelas posições nacionalistas
e sociais que sustentou como parlamentar. Assim como alinhou-se entre os defensores da limitação de
12% dos juros inserida na
Constituição de 1988. A racionalidade poderia ser
buscada, segundo os mesmos assessores, na preocupação do presidente de afinar-se com as correntes
internacionais que contrariam os dogmas do neoli"Ele
não está
beralismo.
solto no espaço", garante
um desses colaboradores.
Outro traço revelador
do presidente seria a sensibilidade com que tem conduzido as preocupações
que lhe chegam da área militar. Nesse caso, o retrato
que surge é de um chefe de
Estado respaldado em sua
política nitidamente social
pelas forças majoritárias
nos quartéis. Nas conversas constantes que mantém
com os chefes militares, o
presidente tem ouvido que
a crise social do país pode
desembocar numa guerra
civil, assim como em estímulo aos inquietantes movimentos separatistas do
Sul. Episódios como os que
fazem parte do cotidiano
da favela da Rocinha, onde
os traficantes representam
o poder de Estado, são vistos com lente de aumento
na área militar.
O presidente se vê em
luta contra poderosos interesses econômicos e políticos pela decisão de romper
com o que chama de ciranda financeira. Acha que a
importância dada à agricultura no plano de governo pode ser a resposta à
necessidade de integração
do país e à correção dos
desequilíbrios em seu processo de ocupação urbana. E vê os projetos sociais
como uma resposta à ordem tecnocrata que predominou no regime ditatorial.
A certeza que carrega é de
que conta, nessa guerra,
com a solidariedade dos
militares.

Quércia
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9 noites para você vira as melhores histórias
que Já ouviu contar sobre Nova Yofk.
US$ 1,49&00 *(p/pesioa em ipta triplo)
US$ 1,59040 «(p/pessoa em ipto. duplo)
incluindo: • Passagem Rio/New York/Rio (classe
econômica) em vôo direto • Hotel categoria
turística • Taxai hoteleiras e locais • Wlldo
p/embarque até 10/jun. • Promoção
por tempo Imitado
. Consulte seu atente de viagens ou
J/Mmmaiom
yyj TouRS
Rua São José, 90-s/2004
Teis.: (021) 221-6716/242-4123
?Câmbio turismo
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SEUS TOURS RODOVIÁRIOS NA

REJAO^NTRAL
RE

CALDAS NOVAS
FASCINANTE
As prodigiosas águas quentes.
Ribeirão Preto, Brodósqui, Franca,
Araxá, Parque da Lagoa Quente,
Uberlândia, Uberaba etc. Em Caldas
Novas (4 noites), hospedagem em
Hotel com excelentes instalações
para banhos termais.
| 7 dia» c 7 rcfciçãe».].
Desde 8.446 mil ou 3x3.623 mil

MINA$ HISTÓRICA,
BRASILIAE CALDAS NOVAS
Arte, cultura e lazer.Três excursões
numa só. Congonhas do Campo,
Ouro Preto, Mariana, B. Horizonte,
Cordisburgo, Gruta de Maquiné
etc. As atrações de Goiânia e muito
"relax" em Caldas Novas. E mais
Araxá, Franca e Ribeirão Preto.
1 9 diM e 9 r«feiydt«. j
Desde 11.511 mil ou 3 x.4.938 mil

PANTANAL
Com Bolívia e Paraguai. Costa Verde, Paraty, São Paulo, Ponta Porã,
Pedro Juan Caballero, Corumbá, Puerto Suárez, Pantanal, Passeio de
Barco pelo Rio Paraguai, Campo Grande, Eclusas do Tietê etc.
12 dia» t 12 refeições.

Desde 16.193 mil ou 3 x 6.947 mil'

Preços válidos para pagamento até o dia 8/5 e
tours com regresso até 30/6/93.
Guia acompanhante

^soletur
' 1 Em turismo a número 1
1
CENTRO: Rua da Quitanda, 20/Slj. - 221-4499 1
COPA: Rua Santa Clara, 70/Slj. - 255-1895 \
T1JUCA: Pça. Satns Pena, 45/LJ. JO-I • 264-4 8 93
Padrão Soletur
IPANEMA: Vise Pirajá, 351/Lj. 105 - 521-1188
de serviços
BARRA: Av. Olegirio Maciel, 451/Lj. D • 494-2137
NITERÓI: Moreira César, 229/Slj. 209 • 710-7401
CONSULTE 0 SEU AGENTE DE VIAGENS N. IGUAÇU: Cov. Roberto Silveira, 214 • 768-3673
Hotéis e restaurantes
categorizados
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encontro

SÃO PAULO — Não há mais previsão de um encontro imediato entre o ex-governador Orestes Quércia e o governador Luiz Antonio
Fleury Filho, que retorna amanhã
dos Estados Unidos. Essa pelo menos é a expectativa do presidente
estadual do PMDB paulista, deputado Roberto Rollemberg, que na
semana passada havia anunciado
que o encontro estava marcado.
Ontem, a Executiva estadual convocou para o dia 24 uma reunião
e Fleury estão
para a qual Quércia
convocados . "É claro que a crise
será discutida. Esperamos que ambos compareçam e possamos festejar o entendimento", disse.
É difícil, porém, que o encontro
ocorra nessa oportunidade, pois
Quércia deverá estar viajando. Mas
assessores próximos acreditam que
ambos poderão marcar uma conversa diretamente, na tentativa de
não expor o partido ao desgaste
dos últimos dias. Na avaliação desses assessores, enquanto os organismos oficiais repisam a tecla da unidade, Quércia e Fleury, cada um a

não

marcado
— 21/4/á3
Ed Viçigiani
"
M

Fleury voltei amanhíi dos EUA »
seu modo, vão aprimorando a musculatura política para a conversa."
A nota que a Executiva paulista
emitiu ontem depois de sua rc+inião segue essa linha. Composta
de três itens e assinada por R»Ilemberg e outros 13 membros,-a
nota reafirma "sua posição 3e
preservar a unidade do PMDl£e
agirá com rigor contra aquelís
que querem dividir o nosso partido, tentando atingir os compánheiros Orestes Quércia e o governador Fleury, exemplos 3e
dignidade, grandeza e lealdade
partidária".
«

Deputado

Separatismo;

emprestou

deixa

apartamento
BRASÍLIA — O deputado Nestor
Duarte (PMDB-BA), que aparece
em uma lista de parlamentares com
dois apartamentos funcionais em
Brasília, publicada na sexta-feira
passada pelo JORNAL DO BRASIL, explicou ontem que o segundo
imóvel em seu nome está emprestado a Afrísio Vieira Lima Filho,
funcionário da Câmara e irmão do
deputado Geddel Vieira Lima
(PMDB-BA). Duarte contou que,
em março, foi procurado por Afrisio, que pediu sua interferência junto à Coordenadoria de Habitação
da Câmara para a cessão de um
apartamento funcional por 60 dias,
até que comprasse nova casa em
Brasília. O funcionário, ainda segundo Duarte, não queria fazer o
pedido ao irmão para evitar
"Ele que
me
parecesse favorecimento.
tantos
servidores
como
procurou
nos procuram, e atendi por solidariedade funcional", disse Nestor.
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Itamar
w

preocupádo*
BRASÍLIA — O presidente Itamar Franco pediu ontem à noite
que o ministro da Justiça, Maurífío
Corrêa, tome providências sobre!a
veiculação de notícias de que estariam aumentando os movimenf&s
separatistas no país. Ao ser visitado
por Corrêa cm casa, o presidente
determinou que o Ministério reqtrisite uma cópia do programa de telfcvisão Fantástico, em que simpatjzantes do movimento deíendcrama
tese do separatismo. «
"O
presidente demonstrou
tristeza ao saber que brasileiros
defedeam uma proposta esdrúxula e inconstitucional", revelou
Corrêa ao deixar a residência db
presidente às 20h. Segundo o ministro da Justiça, a questão vni
ser examinada pelo técnicos ífe
sua pasta para definir que mecjjdas legais poderão ser adotadas.
"Quem
prega separatismo está
atentando contra a Constituição
Federal", comentou o ministro.-.
Maurício Corrêa informou arada que o presidente da República
não deverá trabalhar hoje. A íoüe
gripe levou Itamar Franco a solicitar ao ministro da Justiça queTa
substitua numa solenidade pela mgnhã no Planalto com mulheres d,o
município de Garibaldi (RS).
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Yeda

mineiros

"caminhar
Presidente diz que agora vai
com o governador Hélio
junto"
junto
Uberaba
Uberaba — Jamil Bittar
biltar
mou Belém. "Não podemos deixar apagar a
SH
MÁRCIA CARMO
"BRASÍLIA —
escola que foi de Magalhães Pinto, Tancredo
Disposto a pôr Minas Gerais
y,.r
Neves e Milton Campos. Belém acha que já
novamente no cenário político nacional, o presiexistem legendas demais, por isso insiste que seu
"""dente Itamar
Franco (sem partido) está incenti"grupo"
*$ando
embarque num partido pronto — o
as conversas entre parlamentares mineiPTB, aliás, foi escolhido por Itamar, aos 23 anos
.«.tos. Mas não pensa em ingressar tão cedo numa
de idade. E há quem diga que o PMDB ainda
.'legenda partidária — nova ou já existente. Teme
sofre a influência do ex-governador Newton
3tie a iniciativa gere especulações de que já estaCardoso,
adversário desse pessoal.
. jya se preparando'para fazer seu sucessor. ItaAmigos — Hélio Garcia admitiu serem ine:rmar. no entanto, confirma que ele e o governavitáveis as conversas para a rearrumação do
•^tlor de Minas, Hélio Garcia,
que está num
o possível surgimento de
quadro partidário, com
PRS
dependendo
de
registro, estão
.-^expressivo
novas agremiações. "Enquanto os prazos para a
-«o mesmo barco. "Não tem isso de criação de
wtnna legenda. Mas é verdade que o governador e,
formação dos partidos não estão próximos, va~eu vamos caminhar,juntos", adiantou Itamar.
mos conversando com os amigos", afirmou, em
meio a um batalhão de jornalistas que queriam
^^sucessor
^ Ontem, na exposição de gado zebu, em Ubewpaba, onde deputados e senadores da região
saber do seu futuro político. "O presidente não
""aguardavam a
entraria agora num partido, mas está estimulanpresença do presidente, que canviagem
a
do
as conversas", completou Belém. Entre os
na
última
hora,
o
assunto
que
^elou
. amperou foi a questão partidária. O deputado
que participam das reuniões estão, conta Belém,
Raul Belém sugeriu que Hélio Garcia e os parlaos ministros mineiros Paulino Cícero, das Minas
mentares do Triângulo. Mineiro ingressem no
e Energia, e Eliseu Resende, da Fazenda, além
PTB do ministro da Indústria e Comércio, José
do ex-governador Aureliano Chaves. Maurício
Eduardo Andrade Vieira, ou no PP do governaCorrêa, da Justiça, é outro nome lembrado. Aindor de Brasília, Joaquim Roriz. Juntos, eles poda assim há peemedebistas que paqueram o presideriam lazer o sucessor no Palácio da Liberdade
dente e o governador. Um deles, senador Ronan
e. formar uma frente para lançar um candidato,
Tito (PMDB-MG), analisa: "O presidente está
de preferência mineiro, ao Palácio do Planalto.
em situação sui generis porque precisa do apoio
"E hora de
Minas reencontrar seu estilo, o do
da maioria. Mas o seu retorno seria bem-vin;:
diálogo e da probidade administrativa", procla- Hélio
o de Itamar
dele eeode
Helio quer Jazer sucessor del^
do".

acertou

a
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saída,

¦

LUÍS ROBERTO MARINHO
presidente a continuar tocando os
assuntos do Planejamento. Fòi
A ministra do Planejamento,
Yeda Crusius, já acertou com o cumprindo este entendimento que
levou na última quinta-feira á sanpresidente Itamar Franco que sai
do governo, mas sem data marca- çào presidencial a lei orçamentária
da: vai esperar que Itamar escolha e as mudanças no Plano Pluriaiuial
com calma, sem pressões partida- • •de Investimentos.
rias, seu substituto. O acerto foi
Rotina — Enquanto o novft
leitó terça-feira passada, em longo ministro não estiver nomeado, eíy
despacho no Planalto, quando o não muda sua rotina: ontem chepresidente lhe pediu para ficar e a gou por volta das llh30 de Portb
ministra manteve a disposição de Alegre e despachou em seguida,
por
sair, tomada às vésperas do anún- mais de uma hora, com o secretário
cio do plano de governo.
de Orçamento e Finanças do minis"Minha
missão no governo está
tério, Paulo Fontenelle, que intecumprida. O senhor tem o meu car- grou a comitiva de Eliseu Resende
go e o tempo que quiser para esco- a Washington e lhe fez relato detár
lher meu substituto", disse Yeda a
lhado das conversações'. À tarde-,
Itamar, na terça-feira, revelaram discutiu com assessores a execução
ontem interlocutores do presidente. do Orçamento da União.
A amigos, a ministra justifica que,
No fim de semana, em Porto
depois de excluída da elaboração
Alegre,
ela riu quando um amigo
do plano de estabilização, não há
como recuperar qualquer parcela lhe telefonou dizendo que as colií»
nas informavam que ela teria uma
de influência em outras futuras dediretoria no Banco Mundial ou do
cisões governamentais. A esses amiBanco Interamericano de Deserigos, garante não ter havido qualvolvimento (BID), como represenquer pressão familiar para voltar a
Porto Alegre.
tante do Brasil: "Sou a última ;i
;!
Yeda comprometeu-se com o saber disso", reagiu.
"*
|«ni^^

Febre

de
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Presidente pode estar
somatizando problemas,
¦

;

•

de acordo com assessor
lebre de até 39 graus desde o dominGom
go. mal estar e indisposição provocados
por uma virose e uma inflamação na gengiva,
o presidente Itamar Franco passou o dia em
casa. em repouso por recomendação médica,
cancelando a viagem que faria para Uberaba
(MG), onde foi representado pelo ministro da
Agricultura. Lázaro Barbosa. As audiências
de Itamar previstas para hoje foram desmarcadas. O secretário de Imprensa, Francisco
Baker, adiantou que a viagem para São Paulo. marcada para amanhã, também poderá ser
cancelada. Outro assessor do presidente adrnitiu que Itamar está muito cansado em fun"Acho
çào dos problemas que enfrenta.
que

Impediu
graus
ele está com as defesas baixas, pode estar
somatizando", comentou.
O chefe do Departamento de Saúde da
Presidência da República, dr. Carlos Alberto
Farias, responsável pelo atendimento ao presidente. assegurou, no entanto, que os problemas apresentados por Itamar — virose e inflamaçào na gengiva — não estão
relacionados com seu estado emocional,
acrescentando que ele está tranqüilo. Explicou que, se persistir o quadro, o presidente
deverá permanecer de repouso hoje. "Com 39
graus de febre, é difícil ter ânimo", comentou
o médico.
O dr. Carlos Alberto esteve no domingo
com o presidente e ontem, depois de atendê-lo
novamente, divulgou o seguinte boletim médico: "O senhor presidente da República
apresenta quadro febril (38,5 a 39 graus) desde ontem, além de astenia e mal-estar geral.
No exame físico, além dos sinais compatíveis

a

viagem

^

com virose, existem sinais inflamatórios na
gengiva ao nível do pré-molar direito, que
recentemente foi tratado. Nossa recomendação consiste na realização de exames regulares, além de repouso". Segundo o médico, a
virose apresentada pelo presidente ainda não
tem manifestações de gripe.
Gengivas—Embora não tenha revelado
qual o medicamento receitado, o dr. Carlos
Alberto, que atende Itamar desde que ele era
vice-presidente, disse que a medicação recomendada para casos de inflamação são os
antibióticos e, para virose, vitamina C. A
alimentação — completou — é normal, apesar de o paciente freqüentemente perder a
fome em função dos sintomas. O chefe do
Departamento de Saúde não quis fazer comentários sobre o problema na gengiva, mas
disse que a inflamação, que se manifestou há
cerca de 40 dias, obrigando Itamar a fazer um
tratamento dentário, provavelmente voltou.
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Pela

vez na história, a divulgação da
primeira
totalizaçao dos votos de uma eleição ocorre imediatamente

após o término da apuração dos votos das

zonas eleitorais.
Isto

o TSE elegeu o STM 400 da EMBRAporque
TEL como meio de divulgação das informações e os
veículos de comunicação
principais
traram no serviço.

do País se cadas-

Assim

o TSE
a totalização, o
que
processava
STM 400 era alimentado e, automaticamente, repas^^Whir<-,fw^ag£sPpwhfctjl^^PW^^EWEsHBBi^M^M I
sava
os seus usuários todas as informações. Num
para
processo que^envolveu apenas terminais de computadores,
lap tops, microcomputadores e telex.
Considerado um dos mais modernos sistemas
tratamento de mensagens,

de

o STM 400

a troca
permite
do mundo,

de informações com
agilizando

qualquer parte
negócios de uma forma incrível,

segurança,

confiabilidade,

com

toda

rapidez e economia.

As aplicações do STM 400 são bastante variadas
flggyUyil

e

oferecer soluções de comunicação aos mais
podem
diversos segmentos da atividade econômica: indústrias

químicas, petrolíferas, farmacêuticas, automobilísticas, órgãos
governamentais, companhias aéreas,
mercado financeiro e comércio.
Mas agora,
resse

o

que

ele atendeu mesmo foi o inte-

da

população, possibilitando que a imprensa
velasse em tempo recorde o sistema de
governo
escolhido
o nosso
para
país.
STM 400, da EMBRATEL.

Quem elege,

re-

não se

arrepende.
O

FUTURO

PASSA

POR

AQUI

STM 4001| EMBRATEL
Enip-esad: "ilSTEMÁTELEBRÁS
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São Paulo — Luis C. SantosHH

documento

íultu

ética

de

,¦

Para atingir o alvo, texto deixa de lado argumentos cristãos
dos os níveis, com exemplos contãos. "A abordagem racional não é
JOSÉ MftRtA MAYR1NK
cretos.
contra a fé", ressalvou o padre AlINDAJATUBA, SP — Os bispos
Dom
Clóvis
disse
embora
o
berto Antoniazzi.
que,
da
assembléia
que participam
geral
presidente Itamar Franco pertença
da CNBB em Itaici, no município
Eficácia — Apesar de todos
á sua arquidiocese, não pretende
de Indaiatuba, decidiram divulgar
esses
cuidados, ainda se duvida da
procurá-lo para falar da preocupauma dèclâração curta e contundeneficácia
da campanha da CNBB pedá
Igreja
com a degradação
ção
te sobre" a falta de ética no país,
"Itamar
se
lo
convencionóu chamar, em
ética
do
Brasil.
que
faz
muita
para tòdo ò'povo entender seu reItaici,
de
rearticulação da ética. "A
de
sua
em
Juiz
questão
cado. Páralelamente, será publicaprivacidade
de Forá e, por isso, é mais aconse- influência de nossos documentos é
do um documento mais extenso e
lhável deixar que o presidente da relativa, pelo menos na classe métécnico, dirigido sobretudo aos goCNBB,
Dom Luciano Mendes de dia alta", admite Dom Ângelo Salvemantes, intelectuais e formadoAlmeida,
marque uma audiência vador, bispo de Cachoeira do Sul
res de.opinião. Cópias dessa versão
Episem
Brasília",
justificou o arcebis- (RS) e membro da Comissão
serão enviadas ao presidente da Re"Poucas
copai
de
Doutrina.
vezes,
po.
ejaoCongresso
Nacional.
pública
"Decidimo&.optar
O dilema da Igreja não se res- pessoas que são da Igreja se compor uma mentringe à escolha de uma linguagem portam como Igreja", lamenta o
sagem de mais impacto e baseada
mais eficiente para se fazer ouvir. bispo.
em argumentos racionais, para
atingir o maior número possível de
Os assessores responsáveis pela rePelos cálculos de Dom Clóvis
dação do texto-base Ética, pessoa e Frainer, apenas uns 5% dos 120
pessoas", anunciou o arcebispo de
Juiz de Fora, Dom Clóvis Frainer,
sociedade, que os bispos estão dis- milhões de católicos brasileiros
depois das primeiras discussões socutindo, hesitaram também entre o (cerca de 75% da população) levam
bre a questão no plenário. A análise
recurso de argumentos racionais e a em conta a ética cristã na hora de
sobre a ^moralidade abrangerá toutilização dos fundamentos cris- tomar decisões.

"TV
está
• .0 ICi
O diabo existe e está cada dia
mais atuante na sociedade brasileira, especialmente na televisão, seu
instrumento preferido para minar
as consciências e driblar a moral.
Elè sé intromete no roteiro das novelas, sópra palavrões, inòéntiva ce.nas de violência e programa filmes
.eróticos para os horários maisj.nocentes — sempre sob o disfarce de
personagens que mal desconfiam de
sua presença.
"A
TV está a serviço do maligno", adverte o padre Rubem Luiz
Schuch, coordenador da Comissão
Nacional para a Conscientização
da Comunicação. Nem todos os
teólogos concordam com uma generalização tão radical, mas são rarissimos os que negam á existência
do demo e sua influência sobre os

a

serviço do maligno"
admite a possibilidade de intervenhomens. "O diabo deve estar satisfeita com os meios de comunicação
ções do além, mas com reservas e
distinções. "Podem ser, por exemque difundem a imoralidade, mas
age de maneira imperceptível, pois
pio, perceptíveis ou imperceptíveis,
o anjo das trevas prefere ser cónespontâneas ou provocadas", adfundido com o anjo da luz", observerte ele, incluindo no mesmo pava D. Boaventura Kloppenburg,
cote tanto as malvadezas de satanás
bispo de Novo Hamburgo (RS) e como as aparições dos santos. "A
estudioso de fenômenos sobrenatuIgreja não nega essas manifestaràis.
ções. mas é muito prudente ao anaD. Boaventura alerta para o rislisá-las". observa o bispo. Os milaco de dois extremos perigosos — a
gres, segundo ele, são possíveis,
negação da existência do diabo e ò
mas bem mais raros do que se imaexagero do diabolismo, que vê o : gina. D. Boaventura tranqüiliza
rabo do demônio por toda a parte.; quem tem medo do capeta. "Ele
"Até
alguns anos atrás, havia uma
jamais pode agir sem a permissão
tendência mais ou menos oficial, ¦ de Deus", afirma. "Não sei como
até mesmo de alguns bispos, de.ex- ¦ funciona o código do além, mas
acredito que o diabo sempre pede
plicar os fenômenos como produlicença para agir, como a Bíblia
ção do diabo", diz ele.
Como teólogo, D. Boaventura
mostra na história de Jó", diz.-

Maciel

reestruturar

PFL

quer
kICÃ
frear

debate

BRASÍLIA
Fortalecido pelo
desempenho como presidente, da
Frente Presidencialista, vitoriosa
no plebiscito do dia 21 de abril, o
senador Marco Maciel (PFL-PE)
quer, agora, reestruturar o partido.
Por trás de sua iniciativa, Maciel
a discussão sucessopretende frear"Não
é hora de tratar
ria interna.
de sucessão, muito menos dcfulanizar essa questão", conclamou o senadorj Ao defender esta tese, Ma-'
ciei bate de frente com o'
governador da Bahia e um dos
maiores caciques do PFL, Antônio
Carlos Magalhães. ACM, segundo
notícias veiculadas no fim de semana, prega uma aliança com o
PMDB, chegando a sugerir o nome
do governador de São Paulo, Luis
Antônio Fleury, como cabeça de.
chapa.
Como forma de desviar a atenção do debate sucessório, Maciel
sugere que o partido comece a discutir seu estatuto e seu programa,
preparando-se para a convenção
nacional em agosto. Até mesmo a
mudança de sigla é encarada como
positiva pelo senador. Lançar um
candidato, agora, provoca ele. "significaria o dessaste do nome. ciue
ficaria dois anos na vitrine". Ao
"esforço dè reestruturação
lalar em
interna do partido", o senador avisa que é contra a fusão.
Revisão — Outro tema capaz
de retardar o debate sucessório é a
revisão constitucional. Para Maciel,
partidos como o PT c o PDT querem retardar ou mesmo impedir o
inicio da revisão. A solução, aponta
o senador, é unificar as linguagens.
"Senão, a
gente facilita o trabalho
não
dos que
querem a revisão",
alerta Maciel.
Um acordo inicial, opina, poderia girar em tomo das chamadas
cláusulas pétreas da Constituição
— principalmente, os direitos e garantias individuais. Para evitar o
"babelizaçào"
das
que chama de
linguagens da revisão, Maciel propõe que os partidos favoráveis ao
início programado constitucionalmente para o processo — 6 de outubro —, comecem logo uma "revisão branca", antecipando-se ao
debate.
O PFL, avisa o senador, a exempio do PMDB. vai ter sua própria
proposta para a revisão constitucional.

sobre

sucessão
Brasília — Gilberto Alves
> iM

Maciel disse que qualquer candidato esc

agora sofrerá desgaste

Deputado indiciado
Monarouislas
r\O, ~
.4 nnn
r\..,<-t.
presidente do PPR no Ceará
O deputado Cunha Buedeputado federal Aécio de Borba,
no, da Frente Parlamentarisdeverá ser ouvido até 15 de maio na
ta Monárquica, enviou oficio
Polícia Federal no inquérito em que
ao senador Marco Maciel,
foi indiciado pelo desvio de CrS 150
•enumerando os
pontos em
milhões do Ministério da Ação Sotrabalhar
que
poderiam
ciai, em agosto em 92. Os recursos a
"quejunsó
tos: lei partidária,
fundo perdido intermediados pelo
de
a
existência
partipermita
deputado foram para cbras — não
dos nacionais que tenham obexecutadas — da maternidade de
tido 5% dos votos em pelo
uma fundação-fantasma. O subnromenos um terço dós estados";
curador-geral da República Cláutranspárência dos recursos
o inquédio Fonteles, após analisar
das campanhas eleitorais; vòrito, concluiu que "há claro
to .distrital misto; principio da
envolvimento do deputado Aécio
revogabilidade dos mandatos
Borba neste grave fato de desvio de
legislativos;
fim da obrigatoverba pública". Para ele, o mquérivoto;
riédade
do
to revelou que o dinheiro foi dado
proporãonatidade da representação
em favor do grupo político comandos estados na Câmara e fédado pelo deputado. Por gozar de
imunidade parlamentar, Borba nào
dúçào do número dé depufoi ouvido no inquérito, que inditadós e senadores; redefiniciou o atual prefeito de Ibicuitinga,
ção dos poderes do Estado; e
Anilton Maia. o vice, Paulo Filho,
autonomia do BC. ;
e mais 4 pessoas.
Collares adverte separatistas
O governador Alceu Collares informou ontem que a Procuradoria
Geral do Estado vai examinar a
possibilidade de processar criminalmente os líderes do Movimento Separatista, que querem criar a República do Pampa, formada por Rio
Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina. "É
um movimento sem
expressão, cujo líder
(Irton Marx) deve ser
submetido a exame de
sanidade mental". O
governador gaúcho
os particigarante que"meia
dúzia
pantessão

Jj^
^

.

de pessoas sem liderança, ninguém
sabe o que fazem". Collares frisou
que 99% dos gaúchos são contrários a este tipo de movimento e
criticou a Rede Globo por ter levado. no Fantástico, domingo,
ampla matéria sobre o assunto,
dando "uma dimensão
que eles não possuem e.
sem ouvir a maioria
dos gaúchos." E avisou: "É um alarmismo
que pode gerar pânico,
quando na verdade há
uma convivência fraterna e harmônica no
,
estado."
M j,:'-

Pedro Collor recebeu a citação depois de ser entrevistado no programa do Jò Soem

Irmãos
Leda se junta
Leopoldo para
¦

vão

Pedro
processar
são citados no livro Passando a
duas extensasde ações, assinou'^
Limpo - a Trajetória de um Fardepois comentou: "Eu já espera-"!
sante, que aborda o processo
va por isso".
u:
que culminou no impeaeliment
Ele diz que tem provas sobre
"
do ex-presidente Fernando Colo trecho em que cita seu irmão
lor e ontem teve esgotada sua
Leopoldo Collor como a figura*
primeira edição, de 54 mil exemque comandava parte do esque-"
plares.
ma de corrupção em São Paulo e
"Representamos as
anunciou que. se for necessário e*
partes
que tiveram a honra ofendida",
possível, vai apresentar sua mãe,"
explicou o advogado Ricardo de
Leda Collor — atualmente inArruda Filho, do escritório do
ternada em estado gravíssimo»
ex-ministro de Justiça e ex-conem São Paulo — como testemu-^
sultor da República, Saulo Ranha involuntária no processo.
"Se for
mos, representante de Leopoldo
necessário, apresento a,
"Posso
ler isso antes de
Collor.
fila onde ela diz que Fernando è_
assinar?", perguntou Pedro ao
ladrão e que Leopoldo tirava
advogado, que lhe apontava o
uma casquinha em São Paulo. Ó '»
'I
local do pape! onde deveria assiduro e ter de usar essa grava- _
nar. Calmamente, Pedro leu as
ção". disse.

a

exigir reparação
PAULO — Logo deSÃO
pois que encerrou sua participaçâo, ontem à noite, no programa Jô Onze c Meia, ainda
nos estúdios do SBT. o empresario Pedro Collor de Mello loi
citado oficialmente nos processos movidos por seus irmãos,
Leopoldo e Leda. Surpreendido
pelos advogados e dois oficiais
de justiça, Pedro teve de colocar
sua assinatura nas duas ações,
onde seus irmãos pedem indenização por danos morais e ainda
a supressão dos trechos em que

vira novela de rádio
BELO HORIZONTE —O livro Lino Souza Barros, titular de
Passando a limpo — a trajetória um dos programas mais populade um farsante, de autoria do res do rádio mineiro. A iniciatiempresário Pedro Collor, irmão va não é inédita. Em outubro de
1991, o Radio Vivo aumentou
do ex-presidente Fernando Collor, transformou-se em novela sua audiência alguns pontos,
de rádio. Desde ontem, os cerca com um picante resumo do livro
"A repercusde 350 mil ouvintes do programa Zé lia, uma Paixão.
Rádio Vivo, transmitido todas as são foi muito grande, demonsmanhãs pela Itatiaia AM, de Be- trando o acerto da medida de
lo Horizonte, começaram a tentar passar para muitas pesacompanhar um resumo da soas, que não têm acesso à leituobra. Como fundo musical, Pe- ra, um resumo de um livro bastante polêmico", explicou.
cado Capitai na interpretação
"Procuramos satisfazer a vontade Paulinho da Viola.
"A música é bastante apro- de de um
grande número de pessoas
irmão
desfala
que não tem como pagar
que
priada, pois
conhece irmão e diz que dinheiro CrS 359 mil por um livro.
na mão é tentação", revela o narA leitura pelo rádio do livro
rador do livro, o radialista José do ex-porta-voz de Collor, CláuLivro

Waldir

PDT

e

Pires

deve

SALVADOR — O deputado federal Waldir Pires vai encaminhar
hoje uma carta á direção nacional
do PDT comunicando que está
deixando o partido. Durante reunião realizada ontem à noite em
Salvador, ele informou a sua decisão à executiva regional e à militância do PDT. Mesmo evitando entrar em choque com o
governador Leonel Brizola, o deputado vem comentando que há
um desencontro político entre seu
grupo e o PDT.
A expectativa é de que Waldir"
Pires se filie ao PSDB, que avaliará sua adesão hoje â noite. Junto
com Pires, mais três deputados
federais baianos vão sair do PDT
— Beraldo Boaventura, Clóvis
Viee-líder
BRASÍLIA — O deputado Mendonça Neto (AL), vice-líder do
PDT na Câmara, acusou a dire"inção nacional do partido de
competência política", por não
impedir que parlamentares baia"É lamennos deixem o partido.
tável que o PDT perca um homem
do valor de Waldyr Pires, ex-governador e provável futuro governador da Bahia. O Brizola e a
direção nacional foram incompetentes, incapazes de reverter esta
situação. O problema é a falta de
democracia no partido", disse. ¦
Para o deputado alagoano, a
crise começou com a interferência

Minas
dio Humberto — Mil dias deíu
solidão -, em março, logo apósiu
seu lançamento, não repetiu o
"O livro
do Cláudio.:,
sucesso.
Humberto é muito ruim. Agora,
o do Pedro Collor, por causa das'"
baixarias, dos casos pitorescos,' '
da dona^Rosane Collor, certamente: terá grande repercussão"',$»¦
avalia José Lino. As dezenas de*"
telefonemas para a redação-logcr<
após o programa confirmam o
*
sucesso.
.
O resumo está a cargo dá
produtora do programa, Nair
Prata. De segunda a sèxta-feira,.
José Lino estará narrando seis
capítulos por dia, reservando
para sábado, os nove restantes, ub
em

hoje

abandona

ingressar
Josemar Gonçalves — 21/9/92
MÃÜ
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Pires poderá ir para o PSDB
do

PDT

critica

do governador do Rio, Leonel
Brizola. na eleição para liderança
da bancada. A direção do PDT
enviou carta a alguns parlamentares recomendando o voto no deputado Luiz Alfredo Salomão
(RJ), o que irritou Waldyr Pires.
"Depois
do incidente, o Brizola
nunca procurou o Waldyr para
conversar, mostrando um absoluto desinteresse pela situação", criticou Mendonça, que reclama da
concentração de poderes nas
mãos de flumi nenses e gaúchos.
Segundo Mendonça, falta ao
PDT uma dimensão nacional.
Como exemplo, contou o que

no

o

PSDB

Assis e Sérgio Gaudenzi —, atéin
de um deputado estadual, quaíro
vereadores e técnicos do segundo
escalão municipal. ;
Os assessores de Pires corríentam que ele quer ser o candidato
do PSDB á sucessão estadual, caso a candidatura do ministro 'Ílitahy Magalhães Jr. não decole,.
Anteontem, Pires se encontrou
com a Caravana da Cidadania,
liderada pelo presidente do PT,
-LuísTfiácio Lula da Silva, em Cachoeira (BA), onde manifesjcju
"apoio à união das forças de centro-esquerda em torno de um só
"Lula é um nome
candidato".
que já está consolidado", afirmdu
Waldir.
,
Brizola
aconteceu com o deputado EÜi
Siliprandi (PR): "Ele foi expulso
do partido pelo diretório regional
por ter faltado a algumas reuniõts
e a direção nacional nada fóz|\
Junto com Waldyr Pires, devepi
deixar o PDT os deputados baianos Sérgio Gaudenzi, Beraldo
Boaventura e Clóvis Assis. Para
evitar que o PDT perca sua bane
na Bahia — estado dominado pélo governador Antônio Carlôs
Magalhães, um dos maiores Ji(lversários de Brizola —, Menttonça Neto sugere que o governatlòr
do Rio convide Waldyr a elabórjir
um projeto do PDT para o pa&.
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"queima

Fim

do

Inamps

j
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CLEBER PRAXEDES
BRASÍLIA — Os estados e municípios fraudaram o Inamps em mais
de Cr$ 4 trilhões, que, com a extinção do instituto determinada pelo
presidente Itamar Franco, podem
representar um prejuízo irreversível
à União. Os coordenadores regionais e auditores do órgão foram
supreendidos com a rapidez da edição do decreto que acabou com o
instituto. Para eles, só existe uma
"Foi
queima de arquijustificativa:
vo", como acusaram em documento entregue ao presidente do
Inamps, Carlos Mosconi.
Entre os coordenadores que assinam o documento, está o próprio
irmão do presidente da República,
Augusto Franco, que responde pelo
órgão no Rio de Janeiro.
"A
pressa em sepultar o Inamps
parece ocultar um objetivo não declarado e que sugere, pela forma,
uma ampla é espetacular queima de
arquivo", afirma o documento dos
auditores e coordenadores. Para
eles, "a suspeição encontra respaldò no fato de que tem sido a ação
da auditoria do Inamps a grande
espezinhadora dos administradores
públicos e prestadores de serviços
corruptos".
Para a diretora de Administração e Finanças do Inamps, Clemilce Sanfim de Carvalho, os interesses "são velados" na extinção do

Greve

os

de

CURITIBA — A Justiça do Paraná está completamente paralisada
com a greve dos 450 juizes das 147
cqmarcas espalhadas pelo estado.
Os juizes estão em pé de guerra
com o governador Roberto Requião e chegaram até a pedir ao
Tribunal de Justiça que requeira
ao Supremo Tribunal Federal a intervenção no estado. Eles pedem
um salário equivalente ao dos deputados estaduais para os desembargadores e uma política salarial
para toda a carreira.
. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná,
Luiz César de Oliveira, um juiz em
início de carreira ganha hoje um
salário líquido de Cr$ 21 milhões e
um desembargador, com 35 anos de
carreira, ganha Cr$ 43 milhões,"a

do

de

Rio

Festa
No

o

é

M&¥ > -

Clemilce diz que extinção beneficiará os planos privados de saúde
órgão. "Se houver no país uma falha no sistema de saúde quem serão
os beneficiados?", perguntou ela,
são os
para depois responder que "Temos
planos de saúde privados.
aí o seguro Bradesco, Golden
Gross, Itaú Saúde, Amil e outros
que, em último caso, vão se beneficiar com uma crise maior na área
de saúde", afirma. Clemilce acredita que, além da tentativa de municipalização, há interesses comerciais
em jogo.
Para os auditores do Inamps, os
responsáveis pelas fraudes no sistema de saúde são as secretarias de

mata

prejuízo

A diretora de Administração e Finanças do Inamps,
Clemilce Sanfim de Carvalho,
acha que o presidente Itamar
Franco não foi devidamente
esclarecido sobre a atuação do
Inamps. "Eu não sei se venderam o peixe errado para o presidente da República, mas
acho que ele não foi esclarecido porque nenhum técnico do
Inamps participou das discussões sobre a extinção do órgão.
O presidente só ouviu um lado
da história", afirmou.
"Quando hoje
se fala na
fraude do Inamps, tenho que
esclarecer que a fraude é lá na
ponta, nos estados e municipios. São os estados que distribuem as AIHs ( autorizações
de internação hospitalar), responsáveis pelos maiores índices de fraudes", esclareceu Ciemilce.
Ela rebate com veemência
as acusações de fraudes no
Inamps, informando que a
contabilidade de sua diretoria
está aberta para qualquer devassa da sociedade. "Esse negócio de dizer que 30% da ver-

de

Cr$

da

4

trilhões

se

fraude

torna

2

I~1 Um congestionamento de 15
quilômetros tumultuou a BR-116,
principal via de acesso ao Rio
Grande do Sul, até a tarde de
ontem. Um batida entre um Voyagè e um caminhão na noite de domingo bloqueou a estrada e só permitiu a passagem, por menos de
meia pista, ao meio-dia de ontem.
O acidente ocorreu em Barra do
Ribeiro, e causou a morte da passageira do Voyage, Danila Nunes.

Mamãe.

j$pjejtâ

Dáa

Festa.

15% DE DESCONTO
EM TODOS OS
PRODUTOS
(menos nos prôdütos em promoção)
• Aceitamos todos
os cartões de crédito.
• Bombons • chocolates • dragées • marrons • biscoitos em latas de luxo de
' "
'diversos
países • compotas • chás..
!
¦ Os mais1&B3&2S)®a
deliciosos licores e vinhos do Porto.
Pereira Cabral, Líquidos e Comestíveis Finos S,A.
68 Anos de Tradição e Qualidade
Rua da Assembléia, 65 • Rio de Janeira, RJ - CEP 20011-001
Te].: (PABX) (021) 221-4471/221-4988 -Fax: (021) 224-5391 i
Qp Sábado aberto até 18:30 h (fácil estacionamento)

--

irreversível

Planos de saúde ^

ba não chegam ao SUS
significa dizer, na verdade, que
os recursos não estão chegando aos prestadores de serviços.
O dinheiro deve ser procurado
na área intermediária, que são
os estados e municípios. Se há
alguma falha, se há superfaturamento, se há AIHs demais
em hospitais com poucos leitos, a responsabilidade é exclusiva da administração pelo sistema de saúde do estado",
afirmou a diretora.
Trajetória — Segundo Cie"quem compra e tem
miice,
que fiscalizar o serviço é o sistema de saúde do estado e município".
A diretora explicou que hoje, o prestador de serviço é
contratado pela secretaria de
saúde estaduaí. "Esse prestador apresenta ao fim de cada
mês a fatura do serviço produzido dentro do teto (valor) que
foi dado a ele. A Secretaria de
Saúde tem obrigação de fiscalizar a cobrança, aceitar ou não,
glosar o que tem que ser glosado e encaminhar para digitação", explicou.

, mSSMm fH

capotou. O ônibus da viação Cidade do Aço e outro, da Viação Itapamerim, que também levava sindicalistas, bateram de frente na
carreta, que pegou fogo.
Outras 29 pessoas que viajavam
no ônibus foram levadas com ferimentos leves para hospitais de Sete
Lagoas e Paraopeba.

das

Lidador

saúde estaduais e municipais. No
documento está dito que o papel
fiscalizador do órgão acaba sendo
prejudicado pela ação inescrupulosa de secretários estaduais e municipais, "muito mais interessados em
compatibilizar interesses políticos
regionais do que em garantir a viabilidade do SUS (Sistema Único de
Saúde) e o bom atendimento à população".
Eles denunciam que, no âmbito
administrativo, vários processos foram encaminhados àssecretarias estaduais. " No entanto, nada foi
feito", ressalvara.

e

Mecanismo

paralisa

pior remuneração do judiciário no
país". Com a equivalência pelo salário-base do deputado, os desembargadores passariam a ganhar Cr$
101 milhões e haveria um escalonamento para os juizes das instâncias
inferiores.
O presidente da associação diz
ainda que a paralisação tem como
"o retorno
à orprincipal objetivo
dem jurídica no estado". Ele lembra que o judiciário vem sendo hostilizado pelo governador de várias
maneiras. "Há 32 pedidos de intervenção federal encaminhados por
particulares por causa de desrespeito a decisões judiciais. Não há condições de funcionamento dos poderes estabelecidos", disse. O
governador já avisou que não pretende atender ao pedido dos juizes.

e

corruptos

arquivo59

fazem projeto
l~Í Entidades interessadas, ria ex*-^
. .tinção do Inamps elaboraram urií~
anteprojeto de lei, entregue ac^ <
presidente Itamar Franco, ipsti-, J
tuindo o Plano Básico de Assis- ,
tência Médica para toda a Popu- \
lação Brasileira. O apteprojeto
visa, segundo as entidades, "ali- í
viar o governo de grande.parte-/
das despesas com saúde, atribuin-;*!
do novas responsabilidades àsc
empresas empregadorasi-e? propiwq
ciando-lhes os recursos^necessários para a realização dessa parce—
ria". Assinam o anteprojeto as '-'
associações brasileirás de Mediei^
na dé Grupo, de Hospitais, e de*5Serviços Assistenciais de Saúde *
Próprios de Empresas; álém da
Confederação Nacional dos Trábalhadores na Saúde,5 federações *
Brasileira de Hospitais, Nacional
dos Estabelecimentos de Serviços
de Saúde, Nacional das Empresas
de Seguros Privados e de Capitalização, e o Sindicato Nacional -'
das Empresas de Médicina de •
Grupo. Acidentados no trabalho''
e vítimas de doenças profissionais
j'
estão incluídos no anteprojeto. .,.v
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rassfl a caça a
Josemar Gonçalves — 27/4/93
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sindicalistas

bate
—
BELO HORIZONTE
Um acidente, na madrugada de ontem, en. volvendo uma carreta e dois ônibus
que levavam sindicalistas do Rio a
Brasília, para tentar uma audiência
com o presidente Itamar Franco,
causou a morte de duas pessoas e
ferimentos em outras 29, no quilômetro 399 da BR-040 (Belo Horizõnte-Brasília), próximo a Paraopeba (MG). Os passageiros João
..Silva Ribeiro e Deise Lima Olímpia
: morreram na hora. Eles estavam no
-ônibus da Viação Cidade do Aço,
que transportava integrantes do
,§indicato fluminense dos ferroviários.
..., O acidente aconteceu por volta
de meia-noite. A carreta de placa
CL-3354 (Brasília), da Edusa Agropecuária, dirigida por Antônio Bar-bosa, de 29 anos, rodou na
pista e
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I CONGRESSO BRASILEIRO
DE FINANCIAMENTO

¦m-

DO DESENVCÍVIMENTO

a

I Congresso Brasileiro de Financiamento do Desenvolvimento objetiva contribuir para o debate sobre a retomada do
progresso econômico nacional e a identificação de fontes sadias de recursos internos è externos paia financiar iniciativas
r? propulsoras, tanto de natureza privada como pública.
o
™
Durante três dias, estarão reunidas importantes personalidades da área' parlamentar, empresarial, acadêmica,, governamental e de
trabalhadores, para tratar não somente da magna questão do financiamento de longo prazo, como também de outros problemas
correlatos de ordem institucional, incluindo os federativos ¦

DIA
10

~ :
HORA
EVENTO
,
'
|
19:00-21:00 SESSÃO OE ABERTURA
PRESIDENTE: GOVERNADOR IUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO
DISCURSO INAUGURAL PELO PRESIDENTE DO CONGRESSO E DO BDMG H1NDEMQURGO C. PEREIRA DINIZ
PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO
1> CONFERÊNCIA
TEMA; UMA VISÃO ESTRATÉGICA DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL
CONFERENC1STA; MINISTRO EL1SEU RESENDE
1® PAINEL: O PAPEL DO ESTADO NO PROCESSO DE V PAINEL: O CONTEXTO INTERNACIONAL E OS 3" PAINEL: FINANCIAMENTO DO DESENVOL4« PAINEL: CAPITAL FINANCEIRO E CWTAL
M!
DESENVOLVIMENTO
FATORES DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE. VIMENÍO: A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL.
INDUSTRIAL: CRÉDITO. BANCOS El
FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO. OS AGENTES ¦i f \ ">
PRES. MESA: GOV. VILSON PEDRO KLEINUBING PRES. MESA: OSCAR F.SPINOSA VILUREAL
PRIVADOS
E
O
PAPEL
DO
ESTADO.
EXPOSITORES:
CNAFIN - México)
F.X-GOV. TASSO JEREISSATI .
EXPOSITORES:
EXPOSITORES:
AUGUSTO LUÍS RODRIGUES
EMB. AMAURY PORTO
EX. MIN. ÂNGELO CALMON DE SÁ
EXPOSITORES:
U»
CARLOS ESTÊVÃO MARTINS
EUGÊNIO STAUD
DO (KDB • Coréia do Sul)
ALCIR AUGUSTINHO CALL1ARI
JINKYU
LUCIANO COUTIN1IO
WERNER OERTER (KÍW - Alemanha)
jaSÉ CARLOS BRAGA . ' '
ALMOÇO
2> CONFERÊNCIA
TEMA: AGENDA POLÍTICA E INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO. CONFERENCISTA: DEPUTADO NELSON JOBIM
5* PAINEL: HETEROGENEIDADE SOCIAL:
6' PAINEL: O PAPEI. DA AGRICULTURA NO
3* CONFERÊNCIA
7* PAINEL: O MERCADO FINANCEIRO
DESENVOLVIMENTO, EMPREGO, POBREZA E
TEMA: A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NO
DESENVOLVIMENTO E SEU FINANCIAMENTO.
INTERNACIONAL E O NOVO PADRÃO DE
MARGINALIDADE.
DESENVOLVIMENTO.
FINANCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO.
PRES. MESA: ANTÔNIO FÉLIX ÒOMINGUES
PRES. MESA: ANIVALDO JUVENIL VALE
CONFERENCISTA: MINISTRO JOSÉ ISRAEL VARGAS
PRES. MESA: CARLOS GERALDO LANGONi
EXPOSITORES:
EXPOSITORES:
SEC. PAULO PAIVA
EXPOSITORES:
SEC. E EX - MIN. ALYSSON PAULINELLI
EXPOSITORES:
CARLOS LESSA
EX-MINISTRO RENATO ARCHER
RUBENS 1LGENFR1TZ DA SILVA
BERNARD MENC1ER
GILMAR CARNEIRO
ABRAIIÃO KAS1NSKI
HORST T1EDEMANN (Drcsdncr Bank)
8« PAINEL: O DESENVOLVIMENTO E A QUESTÃO
PAINEL: A EFICIÊNCIA DA EMPRESA E DO
10*
PAINEL:
O
PAPEL
DOS
V
11» PAINEL: FINANÇAS DAS EMPRESAS E 0
BANCOS
DE
REGIONAL.
SISTEMA ECONÔMICO NO AUMENTO DA
DESENVOLVIMENTO NO FINANCIAMENTO ÃS
MERCADO DE CAPITAIS.
COMPETITIVIDADE DO PA(S.
MICRO
E
PEQUENAS
EMPRESAS.
PRES. MESA: GOV. ALCEU COLLARES
PRES. MESA: LÚCIO MARCOS BEMQUERER
PRES. MESA: LOURIVAL MÔNACO
PRES. MESA: JOSÉ A. A. BRITO
1
EXPOSITORES:
EXPOSITORES:
SEN. BENI VERAS
EXPOSITORES:
EXPOSITORES:
BOR1S TABACOFF
CLÉLIO CAMPOL1NA DINIZ
EDSON VAZ MUSA
BENITO PARET
VIADIMIR
ANTÔNIO
RIOLI
FÁBIO ERBER
CARLOS EDUARDO UCHOA FAGUNDES
JOÃO ALVES DE MELO
WILSON BRUMER
VICENTE PAULO DA SILVA
JOSEPH CURY
•' i
4' CONFERÊNCIA
TEMA: O CRÉDITO COMO FATOR DETERMINANTE DA COMPETITIVIDADE E DO DESENVOLVIMENTO CONFERENCISTA: PRESIDENTE DO BNDES LUIZ CARLOS DELBEN LEITE
PRES. DA SESSÃO: MUR1LLO MACEDO
12* PAINEL:
I39 PAINEL: EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.- "líTAINEtrO FtNAÍiClAMENTO DE LONGO
i V PAINEL: RECURSOS EXTERNOS PAR/ O
O PAPEL DO PLANEJAMENTO E SEUS NOVOS_______..
PRAZO COMO INSTRUMENTO BÁSICO DA
DESENVOLVIMENTO: O MERCADO FINANCEIRO •
PARADIGMAS.
—"
POLÍTICA INDUSTRIAL.
INTERNACIONAL E AS AGÊNCIAS MULTI E
BILATERAIS DE CRÉDITO.
PRES.-MESA» VICE-GOV. ALOYSIO N.FERREIRAFILHO EXPOSITORES:
PRES. MESA: ANTÔNIO BARROS DE CASTRO
i '
SEC. WALFRIDO DOS MARES GUIA
PRES. MESA: LENER LUIZ MARANGONI ,.,
EXPOSITORES:
LADISLAU DOWBOR
EXPOSITORES:
EX-MIN. JÒÃO PAULO DOS REIS VELLOSO
WALDIMIR PIRRÓ Y LONGO
GUILHERME LEITE DIAS
EXPOSITORES: '* ,•
EX-MIN. JOÃO SAYAD
IVONCYIOCHPE
EMB. JOSÉ ARTHUR DENOT MEDEIROS
EX-MIN. PAULO ROBERTO HADDAD
HENRIQUE MEIRELLES
STANLEY GREIG(IFC)
ALMOÇO
14:00-16:00 16» PAINEL: ESTABILIZAÇÃO E CRESCIMENTO.
17* PAINEL: O PAPEL DA INFRA-ESTRUTURA
18® PAINEL- MERCOSUL: INTEGRAÇÃO
19° PAINEL FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO
ECONÔMICA E SOCIAL NO AUMENTO DA
REGIONAL E DESENVOLVIMENTO.
DO INVESTIMENTO: O PAPEL DAS POUPANÇAS
PRES. MESA: JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
COMPETITIVIDADE.
PRIVADA VOLUNTÁRIA. 1ISCAL E PARAFISCAL.
PRES. MESA: GOV. ROBERTO REQUIÃO
EXPOSITORES:
PRES. MESA: SANTIAGO BALLESTEROS FILHO
DEP. ALUIZIO MERCADANTE
EXPOSITORES:
EXPOSITORES:
EXPOSITORES:
SEC. LUIZ GONZAGA BELLUZZO
ALOlSIO ASTI
EMB. RUBENS BARBOSA
RONALDO L. LOCATELU
JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS
HUGO VARSKY (Programa Bolívar)
JORGE GERDAU
MARCO AURÉLIO DE V. CANÇADO
LUIZ
ALQUERES
JOSÉ
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLLI
SIDEVAL ARONI
16:15-18:15 20» PAINEL REFORMA FISCAL E O FINANCIAMENTO 21* PAINEL: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 22' PAINEL O INVESTIMENTO DIRETO
23* PAINEL OS FUNDOS INSTITUCIONAIS. O i t?"
DO DESENVOLVIMENTO.
ESTRANGEIRO NA ESTRATÉGIA DO
MERCADO SEGURADOR F. A PREVIDÊNCIA PRIVADA
PRES. MESA: GOV. GILBERTO MESTRINHO
DESENVOLVIMENTO.
NO FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO,
PRES. MESA: DEPUTADO BENITO GAMA
PRES. MESA: CARLOS MARWNI BITTENCOURT
EXPOSITORES:
PRES.
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MARCELO PONTES, com sucursais
do convento de Itaici, onde se reúne a
assembléia geral da CNBB, precisou acionar os bomMsegurança
beiros em socorro ao núncio apostólico, Dom Alfio Rapisarda.
O quarto do núncio foi invadido por um enxame de
marimbondos que moravam sob sua janela.
Uma fumaça branca que saiu do fogo utilizado no
combate aos marimbondos assustou os bispos.
Até recentemente, era a fumaça branca que anunciava
a eleição de um novo papa no Vaticano.
?
Numa ala mais discreta do mesmo convento de Itaici,
as moças de um escritório de Itu contratado pela CNBB
acordaram em pânico pela madrugada.
Assustaram-se com uma revoada de morcegos que
entraram pelas frestras das janelas de seus quartos.
Aos gritos, saíram correndo no escuro pelos jardins do
mosteiro.
Salvo pelo gongo
O vírus que derrubou o
presidente Itamar foi proviaencial.
Livrou-o das sobras das
vaias dos funcionários públicos estaduais mineiros, durante a feira de gado zebu,
em Uberaba (MG).
O alvo era o governador
Hélio Garcia. Mas os servidores, em'greve há dois meses,
estavam instalados bem em
frente ao palanque das autoridades, barulhentos e organizados por deputados do PT.
Rent a car
Pelo menos quatro deputados estaduais devolveram
os carros Tempra que receberam da presidência da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro.
São eles: Lúcia Souto
(PPS), Paulo l>uque
(PMDB), Eduardo Chuai
(PDT) e Heloneida Studart
(PT).
Pergunta-se: o que fará o
presidente José Nader com os
carros novos rejeitados?
Outdoor
Marisa, mulher de Lula,
desfilou ontem na Caravana
da Cidadania com uma camiseta que estampava a seguinte mensagem:
Se meu Fusca falasse, se o
INSS funcionasse e se Itamar
trabalhasse...
Eleição 94
O senador José Sarney
está sendo bonzinho com todo mundo.
Tenta reeditar a Aliança
Democrática que o levou ao
poder, a salada que une
PMDB e PFL.
Drible
Um exemplo de como o
Orçamento da União está
sendo podado, de maneira
que não pareça corte: o ministro Alberto Goldman disse
à ministra Yeda Crusius que
sua prioridade é a recuperação de estradas.
Logo, dança toda e qualuer verba para construção
e estrada nova.
Mais plebiscito
O senador Marco Maciei, líder da bancada do
PFL, gostou tanto do plebiscito que quer repetir mais vezes a experiência.
— Isso nos motiva a consultar o povo e exercitar com
mais freqüência a democracia
participativa — diz.
Tema
— Sugestão de um leitor
para fundo musical da leitura
do livro de Pedro Collor na
Rádio Itatiaia AM, de Belo
Horizonte:
Amigo de fé, irmão camarada.

Sob nova direção
Os quercistas preparam
uma vingança contra a nova
direção ao PMDB.
Se tiverem que ir a Brasília para alguma reunião do
partido, apresentarão as notas de despesas com hotel e
passagem aérea.
Antes, tudo era bancado
por Orestes Quércia.
Idade do lobo
O deputado Robertão
Cardoso Alves ganhou um
presente emocionante durante seu churrasco de aniversário para mais de 300
pessoas, em São Paulo: um
discurso cheio de elogios do
manda-chuva das privatizações no governo Itamar
Franco, o economista
André Franco Montoro Filho.
O orador preocupou-se
em esclarecer que o motivo
de tão belas palavras era,
simplesmente, uma longa
amizade de família.

LANCE-LIVRE
Dc Vicentinho, perplexo com o que
viu como passageiro da Caravana da
Cidadania, no sertão nordestino: "O
quadro de miséria c tão deprimente que
depois dc ver isso c impossível defender
o corporativismo. Todos os homens que
tomam decisões deveriam fazer uma viagem dessas para saber o que é o Brasil."
Na posse dos superintendentes do Incra
dc Rondônia c do Piauí, os senadores
Amir Lando e Chagas Rodrigues defenderam o programa de reforma agrária de
Itamar como indispensável para enfrentar
a fome e a miséria e abrir caminho para o
desenvolvimento.
O deputado Waldir Pires eslava decidindo ontem à noite como vai deixar o
PDT. Podem acompanhá-lo figuras ilustres como o prefeito dc Cuiabá, Dante de
Oliveira, que fazia parte do grupo político de Pires no PMDB.
O líder Roberto Freire vai entrar em
campo para defender a ministra Luiza

Erundina, que está sob risco de ter suas
contas rejeitadas pela Câmara dos Vereadores de São Paulo e ficar inelegível.
O ministro Waltcr Barelli pede que
todas as denúncias de trabalho escravo
no Brasil sejam encaminhadas para o seu
ministério.
As três centrais sindicais preparam a
campanha Senhor deputado, aumento dc
salário já para mobilizar os trabalhadores
em torno do projeto de reajuste mensal
dos salários, apresentado pelo deputado
Paulo Paim (PT-RS).
A construtora Mills prepara uma proposta de geração de emprego e moradia
para entregar ao Programa dc Combate
á Fome, liderado por Betinho.
Os restaurantes Mariko Light serão
instalados nos novos hotéis quatro estrelas
do grupo Aoki (Caesar Park e Westin).
A fiscal corrupta da prefeitura do Rio
já está na cadeia. E o PC? E o Collor? E
o resto da outra quadrilha?

escolas

servidores
sob

Ministra defende ng
BRASÍLIA — A ministra da
Administração Federal, Luiza
Erundina, disse ontem que vai defender ainda esta semana junto ao
ministro da Fazenda, Eliseu Resende, o reajuste de 97% este mês
para os servidores públicos civis e
militares. Segundo Erundina, este
é o índice necessário para zerar as
perdas acumuladas pelos servidores no período de janeiro a abril
deste ano.
Ao ser informada do retorno
do ministro Eliseu Resende dos
Estados Unidos, Luiza Erundina
pediu ontem mesmo que sua assessoria marcasse um encontro
para até sexta-feira, quando pretende mostrar os números do índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) entre janeiro e
abril e as respectivas perdas dos
servidores. O índice acumulado
do IRSM até abril totalizou

970/c

mês para
162,11%, o que, descontada a
9h em frente à Catedral de Brasíantecipação salarial de 33%
lia, quando pretendem sair em
concedida em março, implica
passeata pela Esplanada dos Minuma perda salarial de 97,07%.
nistérios, pedindo reajustes menGreve — A respeito da greve
sais de salários, reposição das perdas salariais, reajuste de 113%
geral que os servidores públicos
pretendem fazer a partir do dia 13
(perdas calculadas pelo Dieese),
deste mês, Erundina apenas coisonomia com gratificação de
mentou: "O que eu posso fazer, se
367% para toda a categoria e linão sou eu quem tem as chaves do
beração imediata do FGTS sem
cofre?" A ministra completou diparcelamento.
zendo que, se depender dela, o
O presidente da Comissão do
servidor público terá sempre uma
Trabalho da Câmara, deputado
defensora de seus direitos, entre
Paulo Paim (PT-RS), recebeu
os quais, o da manutenção do
ontem o apoio do presidente da
Central Única dos Trabalhadopoder de compra de seus salários.
Enquanto o governo não defíres (CUT), Jair Meneguelli, ao
ne o índice de reajuste de maio, as
projeto de lei da Comissão que
lideranças sindicais dos servidores
institui reajustes mensais de salários para servidores públicos,
públicos preparam uma série de
manifestações visando a decretaaposentados e todos os trabalhadores da iniciativa privada,
ção de uma greve geral na quartafeira da próxima semana. Hoje, os
além de aumento real de 3%
servidores fazem concentração às
para o salário mínimo.

PUC

IAG

Dois dias de caminhadas pelas
montanhas de Vise. de Maua.
Tel.: 205-9551
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PASSE 5 DIAS
NA INGLATERRA

INFORMAÇÕES: IAG/PUC
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea - Rio de
Janeiro - Tels.: 529-9250, 529-9452 e 529-9455
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MAIO

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
A

COMUNICAÇÃO ESCRITA NA EMPRESA
Início: 10.05.93
Término:03.06.93
ADMINISTRAÇÃO
DE HOTÉIS
Início: 10.05.93
Término: 03.06.93
ADMINISTRAÇÃO
DE TREINAMENTO
Início: 10.05.93
Término: 03.06.93
COMPORTAMENTO
HUMANO NA EMPRESA
Inicio: 10.05.93
Término: 03.06.93
PLANEJAMENTO,
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Início: 10.05.93
Término: 03.06.93
CONTROLADORIA
Início: 17.05.93
Término: 03.06.93
LICITAÇÕES
PÚBLICAS: NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EMPRESAS PRIVADAS
(Manhã)
Início: 17.05.93
Término: 27.05.93
TÉCNICAS
DE REDAÇÃO EMPRESARIAL
(manhã)
Início: 24.05.93
Término: 03.06.93
JOGOS
E SIMULAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS (Diurno)
Início: 31.05.93
Término: 02.06.93
Horário: 18h 45min às 21h 30min - de 2" a 5" feira
Inscrições: 08h 30min às 20h 30min - de 2* a 6" (eira
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Praia de Botafogo, 190 - sala 309
Telefones: 551-1542 Ramais 112,115 e 259
551-2899 e 551-2549 (diretos)
Fax: 552-3590
INSCRIÇÕES ABERTAS

A TECNOLOGIA CAMPEA DO M

BRASIL

EONBS
REDACAO

DEPTO COMERCIAL
NOTICIARIO 585-4566
REVISTAS 585-4479
CLASSIFICADOS 580-4049
ANONCIOS POR TELEFONE
NOVAS ASSINATURAS GRANDE RIO
NllMEROSATRASADOS
•ASSINATURAS E
CLASSIFICADOS (FORA DO RIO)
ATENDIMENTO AO ASSINANTE

580-5522
585-4321
5854377
(021) 800-4613
589-5000

EMCR*

: PHECOSDEVENDA I

LOCAL

I DIAS

M
'MQ.ES^P
OF
.
D«mat«ostados

I 00M

I 20.000. ! 22.000
j
i 20000 ' ! 26000
j
! 22000 • i 30000
j
! 25000 ; 35 000
¦
|
j 350OO : 45 000
;

ANUNCIAMOS
U
UMA

PARTIDA

EXPRESSA

MAIS

PELA

VIA

DO

CENTRO.
h
Todo dia 1 ? começa o Adult Express na Cultura Inglesa do Centro.
Mas você ainda pode entrar nesse curso compacto para adultos ê
aprender inglês em menos da metade do tempo, com a qualidade
e eficiencia da Cultura Inglesa. Não perca o Adult Express.
A yia de acesso mais rápida para o seu crescimento
profissional
CULTURA

IMGLESA
Centro: Av. Graça Aranha, 327/3° and. - Tels.: 220-4912/240-394<f

NDA CAMPEA DE PREÇO.
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MENSAL
Avista
608.000.
440.000.
620.000.
440.000.
692.000.
484.000,
790 000.
550000.
1 090 000,
770 000.

<1846

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949-900 — Caixa Postal 23100 — São Cristóvão — CEP 20922.070
Rio de Janeiro — Te).: (021) 585-4422 • telex (021) 23 690 — (021) 23 262 — (021) 21 £58

SUCURSAIS
CIDADE ENDEREÇOS CCP
TELEFONE TELEX
BRASÍLIA. DF SCS Quadra IV BI. A Ed. Israel Pinheirp 5° (70398-900) 061-223 5880 1011
S. PAULO. SP Av. Paulista, 777/15" e 16" (01311-914) 011-284 8133 37516
BELO HORIZONTE, MG Av. Afonso Pena, 1500/7" (30130-921) 031-2732955 1262
PORTO ALEGRE, RS R. José de Alencar. 207/501-502 (90880-481) 051-2333666 1017
RECIFE. PE Rua Aurora, 295/Sala 1216 (50050-901) 081-2315060 1247
SALVADOR. BA Av. Anl. Carlos Magalhães, 846/Sls. 154 a 158 (40852-900) 071-3599733 —
CURITIBA. PR Av. Cândido de Abreu, 526 Conj. 1002 -B (80530-905) 041-254 8338 —
Serviços noticiosos AFP. Tass. Ansa, AP, AP/Dow Jones, DPA, EFE, Reuters. Sport Press, UPI.
Serviços especiais BVRJ. The New York Times, Washington Post. Los Angeles Times, Le Monde. El
Pais. LHxpress.
Correspondentes: Acre. Alagoas, Amazonas. Esp. Santo. Goiás. Maio Grosso do Sul. Pará, Piauí, Sta.
Catarina. No eiterion Bonn, Buenos Aires, Genebra. Lisboa. Londres, México, Moscou. Nova York,
Paris. Roma. Washington

585-4422

Gerente desaparece
O gerente da filial da Nestlé £m
Porto Ferreira, interior de São P&ulo, Mário Valdez Dantas. 50 anos.
esta desaparecido desde sábado,
quando assaltantes roubaram sua
casa e o levaram. O automóvel-de
Dantas foi encontrado ontem "de
mdnnd em ado rduio.

HANSAUTO
GARANTIA DE 12 MESES, OHCINA E PECAS.
VTNDtótASOISl 1IC H V1SC WUWAVTUS.SJ TFI 167 I \X

A PARTIR DE US$ 25.800, DÓLAR COMERCIAL DÓ DIA
VINDAS K tKAN( ISC <) OI Wl W ). 11 TI I W I-44A0 -f AX Yí\-99 >8

DO

221-1863
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Verba da merendà
Os estados e municípios recejjjerão este mês Çr$ 2 trilhões, ppra
fornecimento de merenda a 30 milhões de crianças das escolas públicas. O ministro da Educação, Murílio Hingel, disse que a merenda
escolar, antes atribuição da Fundação de Assistência ao Estudante,
caberá aos estados e municípios*
V
Incerteza na Furtai
O ministro da Justiça, Maurício
Corrêa, volta a se reunir hoje coift o
presidente da Funai, Sidney Pj>ssuelo, para decidir sua permanência
no cargo. Ontem, Corrêa prometeu
estudar a nomeação dos novos delegados da Funai no Acre e çm
Goiás, que motivou o pedido *de
demissão de Possuelo.
<•

SEDAN 4 PORTAS E CAMIONETA 7 LUGARES
EM EXPOSIÇÃO PARA PRONTA ENTREGA NA

RENAULT

JORNAL
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«

suspeita:

SÃO faulu — Ogõvernador «m"
exercício, Aloysio Nunes Ferreira
Filho, acionou ontem o Ministério
Público pedindo abertura de inquérito para apurar denúncias de superfaturamento e formação de cartel pelas empreiteiras envolvidas«na
construção de escolas-padrão. "Se
houver prova de conluios contrà o
interesse público as empresas j?nvolvidas serão punidas", disse Perreira na sede do Parlamento Lâtino-americano, onde participou.de
solenidade de abertura do XI Cenferência Interparlamentar Comimidade Européia/América Latina.;
O secretário Fernando Morais sdivulgou um comunicado lembraifdo
que todas as obras de sua pasta
foram feitas com licitação aberta às
600 empresas cadastradas e com
participação de mais de 100. Njforais disse ainda que o controle ;de
preços das obras foi auditade e
aprovado pelo Banco Mundial. •

VOZ, FALA, INIBIÇAO,
Prof. SIMON
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Departamento
de Administração

FINANÇAS, MARKETING OU RECURSOS HUMANOS
Pós-Graduação ao nível de especialização com 360
horas. Aulas às 2*s, 3Bs e 4Bs feiras das 19:00 às 22:20
horas.
Início: 23 de agosto/93.
Inscrições: de 3 de maio a 9 de julho/93.

Ronda
O clipping de ontem da
Radiobrás não incluiu duas
notinhas publicadas na imprensa sobre o líder Roberto
Freire.
Contavam que o Palácio
do Planalto teria feito uma
lista com os bares freqüentados em Brasília pelo líder do
governo na Câmara, para localizá-lo em caso de emergência.
Freire estranhou a censura. Achou que as notas foram
plantação.
Desligadão
O ex-governador Franco Montoro passou a tarde
inteira de ontem circulando
pelo plenário da 1 Ia Conferência Parlamentar Europa/
América Latina, em São
Paulo.
Quando decidiu descansar, sentou-se num fone de
ouvido de tradução simultânea. Nem percebeu que
destruiu o brinquedinho.
Camisinha
A ginecologista Maria
Inês Linhares esclarece que
dirá na 9a Conferência Mundial de Aids, em Berlim, que
os preservativos são passíveis
de falhas, como revelaram
33% dos homens entrevistados no Rio por uma pesquisa
do Banco da Providência,
pertencente à Arquidiocese, e
do Ibope.
Assim, diz ela, a maneira
mais segura de se evitar a
Aids por via sexual e sua possível disseminação é a mudança do comportamento sexual. Logo, conclui, o
preservativo não é um método valioso.

de

•

Construção
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LOJAS DE CLASSIFICADOS,,
CENTRO
Av. Rio Branco 135
LjC- 232-4372/232*4373
COPACABANA Av. Copacabana 610
LjC-235-5539
R. Vol. da Pátria 445
HUMAITA ;
LjD-22#8170
IPANEMA
R. Vise. Piraià 580
SI 221-294*4191
R. Dias da Cruz 74
MÉIER
LjB-59^1716
R. Conceição 186
NITERÓI
tj 126 -717-9900/72%2030
TIJUCA
R General Roca 801
B - 254-8992
ILHA
Est.do Galeão 2701
SI 205 — 463*0161
Av. Brasil 500
SEDE
Térreo - 585*4676
Os cadernos de Classificados circulam somente no
Estado do Rio de Janeiro. A revista Programa,*tjue
sal às sextas-feiras, só circula no Rio de Janqiro.
© JORNAL DO BRASIL S. A. 1993 ~
Os textos, fotografias c demais criações intelectuais putíiicados neste exemplar nào podem ser utilizados, reproduzidos,
apropriados ou estocados em sistema dc banco de dados ou
processo similar, em qualquer forma ou meio — mecânico,
eletrônico, microfilmagcm,
fotocópia,
etc. —.
sem autorização escrita dos titulares dos gravação
direitos autorais.
*
de crtdlto: BRADESCO, NAcioNAL, CREDICARO. DINERS,
PRECOS DE ASSINATURAQ Cart6«B
OUROCARD, PERSONALITE e AMERICAN EXPRESS (sam parcelanyinto)
,
IBIMESTRALj
TRIMESTRAL
SEMESTRAL ANUAL SABA DO E DO Ml N GO
[ Avista [ Avista j 2vezes Avista | 3vezes
df i Maetsp
Avista j 4vezes Iassinatura! rj
j 1.216 000. j 1.824.000. j 1.037.793. 3.648.000, j 1.564.660. 7.296.000, | 2 637.472,
: 880.000. = 1.320.000.
751.034. 2640.000. 1.132.320. 5280.000, ; 1.908.697. i TRIMESTRAL: 504.000. 624 000 : 540000
j 1 240000, { 1 860.000. j 1.058.276. 3720000. ! 1.595542,-.! 7440000. I 2689.527, !
I
;
! 880000. j 1.320.000, { 751.034. 2.640.000. 'T1780830
[ 1.132.320, 5.280.000. I 1.908.697.
I 1.384000. j 2076.000. ! 1.181172. 4 152 000.'
8 3^
,,,„nnn Niwir™
1.008.000, !; 1.248.000.
j 968 000. ! 1.452.000, ! 826.138. 2.904.000. j 1 245.552. 5.808.000, j 2.099.566, j SEMESTRAL ;limflnnn
| 1.080000,
j 1 580000, ; 2.370.000. I 1 348448. 4.740.000. j 2.033.029, 9480.000. i 3.426.978. j; 1 100000. I 1.650000. ; 938793. 3300000, ! 1.415.400, 6600000, ! 2.385.871. I
I 2.180.000. j 3270.000. ! 1.860.517, 6.540.000. I 2805065, 13080.000. ! 4.728.362. I ANUAL j 2016.000, j 2.496.000, j 2.160000,
j 1 540.000. I 2.310.000. i 1314.310. 4.620000. I 1 981 560. 9 240.000. j 3.340.219. j
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plano de saúde, não um simples serviço
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internações hospitalares+custos decorrentes da

remoção;
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Plano Amil Resgate Saúde: ressate aéreo e terrestre +
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i4s unidades de Resgate são verdadeiras salas de

ir::

operações e UTIs móveis. 0 melhor em tecnologia médica
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Coluna Lula realiza algo entre uma viagem
A sentimental e um comício eleitoral. Que, por
sinal, é extemporâneo: Lula deveria ter empreendi-or do esta viagem há
quatro anos, ou então progra'¦*
má-la para o ano que vem, e não justo quando
VItamar Franco promove um programa de combate
¦v- à miséria
que, aliás, acolheu sugestões do PT.
Se Lula decidiu começar a campanha (o que
ele nega), era melhor que fosse logo dizendo como
pretende governar o Brasil, em vez de ficar mosgirando que é capaz de se emocionar com o sertão.
3' ¦ A Caravana da Cidadania, porém, não foi concej- í bida para levantar problemas ou apresentar solu^íçÕes, mas para reforçar uma imagem. Tem nítidos
. ír-i sobretons emocionais e publicitários, como uma
viagem a um Marlboro Country às avessas.
Lula certamente julgou que o momento mais
jjc,"
'.p-f
indicado para ocupar a cena e a mídia era agora,
T.V em que nada de muito emocionante está aconteVrn.cendo na política. Rodeou-se de jornalistas e fotó•
grafos e concebeu um roteiro com etapas mitológi~ cas: Garanhuns, Canapi, Nova Canudos — o
'
berço do herói, o terreno de Lampião e Antonio
uJ, Conselheiro. Deus e o diabo na terra das vidas
•'
rsecas, com Joãozinho Malta no papel do demo,
''^Delmiro Gouveia como mártir
nacionalista e Pau•jj lo Afonso e Xingó como
possível redenção.
"
Vai sobrar muito material para os filmetes da
J'„ campanha do próximo ano: Lula de chapéu de
¦"-palha entrevistando famintos e horrorizando-se
"t/com o
que descobre. É digno de nota que Lula
tenha confessado sua surpresa com a miséria norf! destina. Era de se esperar que se mostrasse surpre"?,v
so em sua viagem anterior, a Nova York, que não
";,é
exatamente o lugar onde passou a infância.
Muito pelo contrário, estava à vontade, de
'
terno azul-escuro, olhando do alto do charuto
'
cubano o subsecretário do Tesouro americano,
. Lawrence Summers. Ali era o barbudo de sempre,

Onde

ORIVALPO PERIN — Secretário de Redação

Homo
já aculturado. Não, não se deve procurar muita
lógica em viagens eleitoreiras: Lula está percorrendo a caatinga e o agreste como candidato. Se fosse
em seus tempos de deputado, a comitiva não teria
o mesmo empenho nem ò mesmo porte. Mas Lula
não teve paciência para ser deputado.
"mais
Prefere, cenários
dramáticos a tribuna.
Não teve paciência para negociar, legiferar, parlamentar, tarefas comezinhas que também não eram
do gosto de Getúlio Vargas nem de Juscelino
Kubitschek. Como esses dois, mas de forma instantânea, espera chegar lá. Admite sem vacilar que
deseja ser presidente e que não está sozinho: tem
um partido, tem uma central sindical, tem a confiança do,movimento popular, tem a Igreja progressista. É um personalista em flor.
Mas, ao contrário de Getúlio e JK, não tem a
menor experiência administrativa: nunca foi prefeito, ministro ou governador de estado. Pretende
contrariar a velha regra da história brasileira, segundo a qual os políticos que se elegem presidente
da República (com a exceção dos militares) governaram antes um estado. Mesmo os que herdaram o
cargo passaram, pelo menos, por uma prefeitura
ou ministério.
Lula não se embaraça com essas miuçalhas.
Adora passar por cima,das definições claras (é
contra a privatização? É parlamentarista?), das
divisões internas de seu partido (o que fazer do
Movimento de Tendência Marxista ou do Brasil
Socialista de Feira de Santana?) e da complexidade
da realidade (em Canudos disse que a estrela do
PT "é a guia para o nascimento de Jesus"). Não o
desgostou que a chuva tivesse coincidido com sua
chegada a Nova Canudos. O messianismo sempre
pegou bem naquelas paragens.
Seus seguidores imaginavam que Lula era. o
homem que ia reformar a política. Nada: a política
é que está reformando Lula.

Começa

JORNAL DO BRASIL de domingo publicou
O matéria elucidativa sobre os conflitos entre o
Ministério Público e a Polícia Civil que provocaram na semana passada uma crise na cúpula poli-r, ciai do Rio, afinal contornada pelo vice-governa*
dor Nilo Batista.
A reportagem dá conta, também, embora nem
j;.:
do descrédito do contribuinte em rela^precisasse,
'-ção à instituição
policial, chamuscada ultimamente
•*;
por denúncias da maior gravidade, que vão da
participação de agentes no negócio de ferro-velho
jí! —
ou seja, no roubo de automóveis — ao enrique"""cimento ilícito de detetives
e delegados.
•
Os dirigentes policiais acham que o trabalho
>v.
--¦¦da Corregedoria de Polícia Civil é suficiente
para
j-;; apurar as denúncias e punir os culpados. O procuJt;.rador-geral de Justiça, Antônio Carlos Biscaia,
defende que as investigações policiais têm de ser
"¦^ necessariamente supervisionadas
pelo Ministério
'""Público,
como acontece nos Estados Unidos. É
, esta a causa da briga.
O que irrita os policiais é a ameaça de se verem
j*"
-.^-subordinados a outro órgão do Executivo,
perden:j£ do assim a independência. Seu principal argumento, no atual confronto com o Ministério Público, é
a própria Corregedoria encarregou-se, por
que
^
conta própria, de indiciar os nove delegados e
^
detetives acusados de corrupção. Mas há garantia
:£!''de que esses inquéritos produzam resultado?
Os fatos indicam que não. A opinião pública
estaria satisfeita se a própria polícia tivesse tomaJ;' do a iniciativa de denunciar os policiais faltosos,
mas não foi o que aconteceu. A Corregedoria agiu
a reboque de reportagens de grande repercussão
'f,^ publicadas na imprensa. Inquéritos que começam
mal acabam mal. Parece óbvio, conforme sustenta

a

Justiça

o procurador-geral de Justiça, que policiais não
têm isenção para julgar os próprios colegas.
Muitos dos males que assolam as corporações
policiais de todo o país é a inconcebível autonomia
de que gozam desde os tempos da ditadura. A
redemocratização permitiu que os jornais passassem a denunciar policiais corruptos, mas não modificou vícios corporativos que só têm servido para
comprometer a imagem da polícia junto à população e estimular a impunidade no âmbito da categoria e fora dela.
Na reportagem do JORNAL DO BRASIL o
procurador Antônio Carlos Biscaia deu um número impressionante: a polícia não apurou 3.300
homicídios ocorridos no município do Rio entre
maio de 1991 e agosto de 1992. São conhecidas as
ligações de policiais com a criminalidade. Pode-se
supor que, em muitos desses casos, por falta de
mecanismos de controle social, a polícia não apuroli porque não interessava apurar.
Assim como bloqueiam a ação dos próprios
colegas, maus policiais conquistaram o poder de
decidir, antes dos juizes, sobre o destino de criminosos indiciados nos inquéritos instaurados nas
delegacias. O truque consiste em enviar ao Judiciário inquéritos propositalmente mal-elaborados, viciados, incapazes de condenar alguém.
Com a revisão constitucional, a partir de outubro, o legislador terá ótima oportunidade de
reverter este quadro absurdo, subordinando formalmente a Polícia Civil ao Ministério Público.
Este, representando a sociedade junto ao Judiciário, é que deve supervisionar os inquéritos, zelando
pela produção de provas e de laudos corretos. É aí
que começa a justiça.

•iu

Balões
Soltar balão grande é crime
(Artigo 28 da Lei de Contravençòes Penais). Òs baloeiros sabem
disso e dos perigos a que deixam a
população exposta, mas contam
com a incompetência e a conivência da polícia. Na madrugada de
sábado para domingo, 800 baloeiros de todo o país se reuniram num
terreno vazio em Bangu, às marda Avenida Brasil, para pro3Í7! gens
•o: mover o Torneio Nacional de Balões. Atraíram três mil curiosos,
mas não conseguiram despertar a
atenção da polícia.
Os registros dos bombeiros dão
conta de incalculáveis prejuízos
materiais e ecológicos deixados pelos incêndios acesos pelas gigantescas buchas dos balões em matas,
fazendas, fábricas e casas. Apesar
disso, todos os anos a cena se repeM» te: quando as folhas começam a
cair e a vegetação a ressecar com a
falta de chuvas e o impacto do sol
sobre o orvalho que cobre a vegetação, os baloeiros se reúnem e
lançam ao céu do outono seus belos, caros e perigosos artefatos.
Não estaria aí uma boa causa para
os verdes — a luta contra os estragos dos balões?

Privilégios
Os assalariados brasileiros contribuem para a Previdência, entram
na- fila dos precários hospitais oficiais e, na aposentadoria, dependem
dos magros rendimentos pagos pelo
INSS. Todos, menos os privilegiados funcionários do Legislativo, do
Judiciário, do TCU, do Itamarati,
do Ministério da Fazenda, do Banco Central, do Banco do Brasil, da
Caixa Econômica Federal e das empresas estatais. Nem os funcionários
da Previdência confiam no sistema
oficial: têm seus hospitais e sua aposentadoria. Entende-se: Brasília desconhece o Brasil.
O óbvio
Em todas as oportunidades em
que o comércio funcionou aos domingos foi um estrondoso sucesso
de público e venda. Diante da experiência vitoriosa e da necessidade de reverter a recessão e o desemprego, comerciantes e empregados
já deveriam ter-se entendido para
negociar livremente o melhor modo de explorar essa alternativa ao
ócio dominical do consumidor.
Não o fazem porque o sindicato
dos empregados do comércio recusa-se a enxergar o óbvio e veta o
shopping aos domingos.

Círculo vicioso
"
Pela ordem natural das coisas
que animam a crônica policial do
Rio, a fuga de 12 criminosos da
carceragem da Polinter (Niterói)
só causa surpresa pelo fato de
serem mulheres os fugitivos. Foge-se das prisões no Rio com a
mesma naturalidade com que se
rouba, se mata, seqüestra-se e trafica-se sob as barbas da polícia.
Até mesmo a inexpugnável penitenciária de Bangu I ficou vulnerável à corrupção: o primeiro passo da fuga é a transferência para
outro presídio.
O cidadão que mal conseguia
notar a polícia nas ruas — território livre da bandidagem de fino e
grosso calibre — ficou estarrecido
de saber que a própria cúpula policiai está sob investigação da Procuradoria-Geral do Estado. Já
agora, a corrupção e a incompetência apresentam-se com todas as
cores na Polícia Judiciária. Fechase assim o círculo vicioso dos males
da nossa policia. Quando ela mostra alguma eficiência e consegue
prender os bandidos, a corrupção e
a incompetência agem junto aos
carcereiros e na retaguarda da Polícia Judiciária.

Obra abandonada
A Univcrsidudc Federal Fluminense começou a construir uma farmácia para pacientes do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Uma iniciativa
louvável, se a obra não tivesse ficado
no esqueleto. Casas e prédios da Rua
Eusébio de Queiroz, onde fica a construção, em frente ao hospital, estão
sendo invadidos por baratas e ratazanas, afugentadas da obra por fogueiras armadas pelos grupos de mendigos
que se abrigam á noite no local. O
lugar cheira mal. As ratazanas já sobem ao terceiro andar do prédio n" 12.
Será que a UFF quer recrutar na vizinhança mais pacientes para seu já sobrecarregado hospital? Nilda Carvalho
— Niterói (RJ).
Museu do índio
Tendo cm vista a reportagem nesse jornal, em 20/4, relativa ao Museu
do índio, gostaria, na condição de exestagiário daquela instituição, de tornar pública minha indignação e revolta diante do estado de abandono em
que se encontra o museu. Mais lamentável ainda é constatar que a atual
administração, além de tratar com
descaso um patrimônio público de inegável valor cientifico-cultural, sofre de
suspeita de corrupção.
É fundamental que a atual direção
esclareça o destino dos mais de US$
100 mil, empregados na "restauração"
de sua sede, para a necessária informação da opinião pública, e que se dê
prosseguimento com transparência ás
ações que resultem na reabertura do
Museu ao público, divulgando, como
sempre o fez, de forma correta, a questão das sociedades indígenas.
Este é o lamento sincero de um
ex-estagiário que teve e tem parte de
sua vida ligada a essa respeitável, porém desrespeitada, instituição cientifico-cultural. Rubens da Serra Aranha
Filho, professor da rede municipal de
Ensino — Rio de Janeiro.
Correios
Como brasileira residente há três
anos e meio na Alemanha, tenho escrito durante todo esse tempo, semanalmente, uma carta destinada á minha
família, residente em Copacabana, no
Rio de Janeiro. Ocorre que há cerca dc
10 meses quase toda a minha correspondcncia vem sendo sislematicamente extraviada (só 30% foram entregues). Cartas aqui colocadas no
mesmo dia e destinadas a outros estados como Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo, são recebidas. Só as
destinadas ao Rio de Janeiro, especificamente Copacabana, desaparecem.
Isto acontece, apesar de eu nunca ter
enviado coisas dc valor no interior dos
envelopes,
que justificassem tais extra*
>s.
Faço um apelo ao presidente da
ECT, para que sejam identificados e
punidos os funcionários responsáveis
por esse extravio, para "capital
que a fama do
Rio de Janeiro como
do crime" não se estenda também ao funcionalismo interno dessa empresa. Na impossibilidade de se acabar com a
violação de correspondência, sugiro
que as cartas possam ao menos seguir
seu destino, após terem sido violadas
(coladas com fita adesiva), para se evitar o desaparecimento de documentos
e mensagens de grande importância
para as pessas interessadas. Sylvia
Jangutta — Kassel (Alemanha).
Férias frustrantes
Ao decidir viajar durante as minhas férias, procurei a agência Expressão Viagens e Turismo Ltda., (Rua
Alcindo Guanabara, 24/sIj 206/7-RJ) e
contratei uma excursão ao Leste Europeu. A condição por mim estabelecida,
desde o início, foi de que houvesse
grupo de brasileiros na excursão, o
que me deixaria mais à vontade.
O gerente da empresa, com quem
estive em contato por cerca de dois
meses, garantiu-me que o grupo seria
formado aqui, aos poucos. Na véspera
da viagem, como nada me havia sido
comunicado, procurei-o, ocasião em
que me garantiu que os brasileiros $
iriam se encontrar em Zagreb, Iugoslávia. Assim, viajei sozinha até Frankfurt (a empresa não me deu a mínima
assistência no embarque), onde fiquei
todo o dia, tendo que tomar, por mim
mesma, diversas providências para a
conexão devôo para Zagreb.
Lá chegando constatei, com espanto e surpresa, que só havia no
grupo americanos e canadenses, sendo
eu a única brasileira. A excursão havia
começado dois dias antes — a Expressão alterou a programação da operadora, da excursão (Atlas, da Iugoslá-

CARTAS
via). Assim, além da decepção por ter
sido enganada, perdi aqueles dias dc
viagem, embora a empresa tivesse me
cobrado a mais por aquele periodo,
conforme tabela que me foi fornecida
pela Atlas.
A viagem foi tensa, desagradável,
até pela dificuldade de comunicação
com os demais turistas, com algumas
situações constrangedoras.

«
Na volta tive que ficar um dia
sozinha cm Belgrado, porque a programação havia terminado devido à
alteração no programa feito pela Expressão. Tive que pagar diversas despesas que já havia pago antecipadamente, o que aumentou ainda mais os
transtornos.
Viajei sozinha, de volta para o
Brasil e sofri os mesmos percalços no
aeroporto de Frankfurt.
Não se pode admitir o comporiamento dessa agência de viagens, que
engana as pessoas, sem nenhum escrúpulo. Tudo o que relutei aqui está
comprovado com documentos. Espero, com esta denúncia, evitar que outras pessoas que, como eu, viajam com
dificuldade, (e mesmo que não seja o
caso) acabem vítimas de profissionais
(?) inescrupulosos como esses que só
querem levar vantagem em tudo. Maria de Lourdes Machado Barcellos —
Rio de Janeiro.
"Indústrias"
(.:.) É nosso dever, principalmente
da imprensa, dissecar essa ferida fétida
que é a indústria da seca, da fome, da
saúde, dos empresários, dos usinciros,
das empreiteiras, dos banqueiros, da
Câmara,
do Senado e tantas outras
"indústrias"
que existem por esse miserável Brasil afora.
Nunca sairemos desse estado de
fome, miséria, desemprego e estagnação econômica, pelo menos enquanto
nossos dirigentes não começarem a se
preocupar com o pais (afinal, é para
isso que estão lá e são pagos, e como!),
deixando de lado os interesses próprios e a satisfação de suas ambições
políticas imediatas. Precisamos evitar
que pessoas como o Sr. Inocênio Oliveira tenham acesso a cargos públicos,
através de uma conscientização cada
vez maior na hora de escolher nossos
dirigentes. E necessário pesarmos muilo bem a legitimidade do voto dos
de analfabetos que temos, que
' milhões definir
facilmente uma eleição;
podem
eles nada mais são do que massa de
manobra para os políticos corruptos
—continuarem defendendo seu bolso,
seus poços de água, as suas fazenda^—
os interesses dos parentes e amigos.
(...) Sizenando Aguiar — Rio de Janeiro.
Alto Leblon
Moro na Rua Timóteo da Costa,
no Leblon, há exatos 35 anos. O que
antes era um local aprazível e tranquilo, onde havia muito verde, canto de
pássaros e calçadas onde se podia caminhar sem qualquer preocupação, foi
transformado num inferno.
i?S|

%%

Até meados da década de 70 a rua
acabava no Clube Federal. Nessa época, uma imensa parte da encosta e sua
floresta foram devastadas para a construção de inconcebíveis espigões, verdadeiros conjuntos habitacionais pseudo-requintados. Tal fato acarretou
problemas nunca antes conhecidos na
região. Hoje, a falta de água e eletricidade são comuns, a rua é utilizada
como pista de corrida, as estreitas e
desniveladas calçadas são para estacionamento de veículos.
Não bastasse toda a destruição da
qualidade de vida — além dos irreparáveis crimes ecológicos praticados —
foi ainda criada uma sociedade clan-

destina, alcunhada de CAL (Coniunidade do Alto Leblon) que, arvorandose em defensora da população local,
cobra mensalidades dos moradores' e
transforma a rua em um verdadeiro
mafuá, com faixas e cartazes contendo
ditos piegas, ou anunciando coisas que
só dizem respeito aos moradores dós
citados espigões.
A última piada desse tal de C!/ÍL
foi a construção de um muro (pôde
isso, sr. prefeito?) no limite da encosta
arrasada, com a colocação de uma
faixa "CAL-Construção de um muro
para proteção da mata nativa". Quer
dizer, primeiro devastam a encosta e
agora — só idiotas não percebem -—
"preservar" a
querem
paisagem que
ainda podem contemplar de suas Varandas privilegiadas. Lisa Huppert
Brandão — Rio de Janeiro.
Retificação
Gostaria que o JB retificasse um
trecho de minha carta, publicada em
27/4 na seção Cartas, onde, por engano, denunciei a Clínica Radiológicá da
Lagoa, quando deveria ter escrito Clínica Radiológica Jardim Botânicó.,0
endereço citado na carta — Rua Jar
dim Botânico, 230 — comprova o meu
equívoco. Aliás, utilizei os serviços radiológicos da Clinica Radiológica" da
Lagoa, em 16 de abril de 1992, onde
fiz uma radiografia da coluna lombar
e uma mielotomografia lombar, e fui
muito bem atendida. Diva C. Silva,-—
Rio de Janeiro.
If
Feirinhas
TV/.
(...) Gostaria de chamar a atenção
do prefeito César Maia (...) para. os
preços absurdos cobrados pelas kombis da feirinha das terças-feiras,,, na
praça central da Selva de Pedra,'1 no
Leblon. Tais kombis trazem escrito,em
seus toldos, Prefeitura do Rio de-Janeiro/Secretaria de Agricultura. Era.de
se esperar que os preços fossem mais
baratos, por não existirem os aborhináveis atravessadores. Ledo engano:
se não existem os atravessadores, existem os comerciantes espertalhões, que
cobram o que querem sem que ninguém os fiscalize. Aliás, quando por
acaso aparece um fiscal, não muda
nada, pois o papo entre eles rola solto,
dc igual para igual. São todos amigos c
coniventes com a exploração. Para 'sc
ter uma idéia da diferença de preços
praticados no mesmo dia (20/4), entre
as kombis e'a Casa Sendas, que é tida
como careira, aí vai: 1 kg de tomate
Cr$ 29.300 (Sendas); Cr$ 38 mil (kombis); 1 kg de cebola 24.700 (Sendas);
Cr$ 34 mil (kombis); uma alface Cn$ 4
mil (Sendas); Cr$ 15 mil (kombis); 400
grs pimentão, 9.600 (Sendas); CrS^lS
mil (kombis).
;
(...) Não podemos admitir ser expiorados e, muito menos, por quem
traz a chancela do poder público, no
caso, a prefeitura. Elza Espindula Pinto — Rio de Janeiro.
,,
Casa do Pontal
Nesta hora de Brasil confuso, seria
bõrFTvisiiar um Brasil de arte, expressa
pelo nosso artista genuíno. Presente
régio de Jacques van de Beuque, brtftileiro por escolha, que reuniu 3.500
peçças que retratam a vida rural;' a
vida urbana, c o lado religioso do
brasileiro..
Todos os sacramentos católicos e,
também, os orixás, suas figuras simbóiicas, perpassam até descer às escolas
de samba, no Rio de Janeiro. Obrigada, Jacques; seu museu é uma honra
para nós. Paula Parreiras Horta Laclette, museóloga\do Museu Nacional
— Rio de Janeiro.
"
Isonomia
(...) O artigo publicado no JB de
13/3 dá a entender que a isonomia jnão
está sendo cumprida. Ora, se os áumentos forem efetivados em desacordo
com a legislação em vigor, precisaremos, em breve, de uma nova lei de
isonomia, para que se cumpra a Constitiiiçào.
Nós, servidores do poder Executivo, não desejamos nem mais nem ipenos, não desejamos entrar em confrónto com os colegas dos outros dois
poderes, mas queremos, isto sim, que
as leis e a Constituição sejam cumjíridas. De acordo com o art. 37, inciso
XII da Constituição, são os vencimentos dos cargos do poder Executivo que
servem de parâmetro para a questão
da remuneração dos servidores. (...)
Gen Br Rr Hélio Carvalho Barbosa —
Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre as flue
tiverem assinatura, nome completo e leglvel e endereço que permita confirmação pré-
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dos quais sou discreto
correligionário, que me deseulTucanos,
pem, mas há ocasiões em nua mrlii-alú
íiade è íunaamentai. Na hora de votar,
um profundo sentimento de frustração
abateu-se sobre quem percebe, na crise
institucional, a origem de todas as outras. Perdeu-se uma grande oportunidade. Os termos em que os parlamentaristas colocaram a votação para
sistema de governo, na Constituição e
na campanha, inteiramente abstratos,
deitaram pelo ralo nosso primeiro
exercício de democracia direta, desde o
longínquo plebiscito dé 1961. Escolher
entre parlamentarismo e presidencialismo, assim, a paio seco, eqüivale a decidir entre o nada e coisa nenhuma.
Para a forijia. de governo sabiam todos
que o voto era inocuo.
; Há no exercício democrático uma
questão que o precede: a modalidade
ae representação. Já é de bom tempo
que-até as pedras das ruas gemem por
conta do sistema oligárquico estabeleoido desde a Constituição de 1946. RigSrosamente, de um ponto de vista
institucional; é um-escândalo que, na
Câmara dos Deputados, uma minoria
de eleitores detenha ã maioria dos votos. Há uma super-representação do
Nordeste, mas sobretudo do Norte e
do Cèntro-Oeste — dos grotões, como
diria Tancredo —, que deveria ser
responsabilizada, no que tange ao Po-der .Legislativo,,
por as coisas terem
chegado aonde cnegaram. Se um voto
paulista vale 10 vezes menos que um
acreano, entende-se que não serão os
"sedeputados dos antigos territórios que
prestarão a rever este critério. Nem
mesmo aqueles de Alagoas e Sergipe
;ou' ainda os dos estados novos. Consultá direta à população, no famoso
Qhe: man, one vote,
possibilitou á
-República vicejar na que
América antes da
prqpria Revolução Francesa, era o pie'biscito
a poder fazê-lo. Sobretudo com
.o.peso eleitoral de São Paulo, o estado
mais interessado. Justamente onde os
tucanos apresentam plumagem mais
brilhante e se colocam como efetiva
alternativa de poder. Vide os resultados de Santos, Campinas, Ribeirão
"Fretó,
São José do Rio Preto. Não,
.brasileiramente preferiu-se oferecer

"•t"
í-.-OANDIDO MENDES *
T""1 orno no I-Juca Pirama, do velho
¦.
vate, meninos, meninos, vimos
-i-todos a
primeira reunião do Ministério
de Itamar, a original, e já no começo
!""dé seu terceiro governo entre prazos de
no Esgotamento da pa{^promissória,
Mesmo vivêssemos
ciência
nacional.
v
J
i - até no dia, o faz-não-faz, o adia-não
adia, o fala sério ou brinca, o canto
gregoriano de relax na madrugada, de
ri Maurício Corrêa e Pedro' Simon e o
joi-rói do manequim do nada, Yeda
InCrusius, coisas de nonada entre a de;L.missão, c o fico melancólico. Vimos
¦Modos o cenário dos fninistros;impreni lesados nas cadeiras, no picadeiro aberto
Sobre o enorme -vazio central: o do
¦l-^-espaço para o contorcionismo de ItaT"mar, faquir para a magra espera do
li opais; a propor-se o prodígio da eston.j-iísa.nte pirueta.
•[•vp Equilibra-se entre a redução da taxa
«fi'de juros e, também, o orçamento sem
''déficit,
o vigoroso plano de "compenI
Ilação social" e o risco do novo punhal
{foçcessivo, de par com a promessa de
.(•"crescimento. Entre volutas e arabescos
ilTuteconheça-se, afinal, que o ex-vice en'.jvtra.em cena. A
proposta copiosa, esvizir
Eliseu, só se ingere a
pelo
jj^àndida
l^cplheres diminutas, no país prostrado
:^"pelá longuíssima fome da espera. Não
ik importa nem o curto-circuito intrínsetjjfco da proposta, mas o tremeluz das
•í-^suas contradições a levar-nos à visão
"!
de corpo inteiro do governo. Valha;f';ifjps"a mínima tranqüilidade dentro da
t;j(1desgraça do Executivo que nos diz a
;f--:fliié vem, renunciando aos choques, si-..
tuando-nos diante do Cabo das Tor'! mentas das
privatizações, e da indiscu;j tível urgência do social, em termos
;í-/filais incisivos que o dos pobres minue!'."fôs. do governo Sarney. Comoveu a
'..'nação
o preito a Betinho, com a pers•;r,
pectiva de combater-se a fome fora das
vinhetas do Quarto Mundo, e de uma

t
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plebiscitário
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meia solução á problema inteiro, sem
colocar o dedo ,na ferida. Pior, antecipou-se a votação, jogou-se tempo fora,
acreditando que a televisão, sempre
ela, remediaria a precipitação e as dificuldades de entendimento. Mas não foi
falta de exemplo.;.
A Itália tem, muitas semelhanças
com o Brasil. É um pais sincrético,
com agudos desequilíbrios regionais,
tricampeão mundial de futebol, católico, cartorial. Ficou mais ainda levando
a corrupção da classe política e da
burocracia a um nível insuportável para o conjunto da sociedade. Viciada,
desde o pós-guerra, no regime do partido perpetuamente hegemônico, a democracia cristã terminou gerando o
afrouxamento dos costumes políticos e
uma simbiose de sua oligarquia com o
crime organizado. Uma cruzada moralizante, respondida pela Máfia com
violência colombiana, contaminou a
todos, povo e midia. As investigações,
levadas a cabo pela Justiça e não pela
polícia, incriminaram partidos políticos de todos os matizes. A crise deixou
de ser ética e política, para tornar-se

Itamar,

o

casa

institucional. No impasse, fez-se necessária a utilização da democracia direta,
por intermédio ide um referendo. Questões colocadas por eleitores: mudança
no sistema eleitoral, com o voto passando de proporcional a majoritario;
fim do financiamento do Estado aos
partidos; desestatização, com a extinção do Ministério de Participações Estatais; descentralização das políticas
agrícola e turística, com o fim dos
respectivos ministérios e sua repassagem para as administrações regionais;
autonomia das províncias para gerirem
os bancos estatais regionais; fortalecimento da política ambiental e, por fim,
mas não menos, descriminalização do
uso de drogas. Léguas de distância do
salto alto, aa condescendente vagueza
ou da demagogia de nossa consulta
plebiscitária. Com resultado apertado
apenas no quesito drogas, venceram
amplamente as mudanças.
Por cá, deixou-se como está para
ver como é que fica. E ficou como
sempre esteve: mal. Por ordem de entrada em cena, Leonel, Orestes e Paulo
são candidatos à presidência desde

faquir

política de Exército da Salvação e da
reciclagem da quentinha dos ricos.
Mas o que pode de fato a trégua do
melhor de Itamar para vingar o projeto
desfolhando azuis,'entre moços e moças, e para lá do buquê de boas intenções, a que se refere o realismo devastador de Delfim Neto?
Até onde basta a Itarriar a sinceridade desembainhada, a vencer pelo
menos um dos castigos, no seu binômio de inapetência-incompetência? Vai
ou não o presidente ao olho-no-olho
com os banqueiros, a falar de juros
com a mais importante das burguesias
nacionais? Mas, sobretudo, como fica
o ir às falas com o Congresso, que mais
que nunca foi ao trono, de vez, no seu
governo? Não é, Betinho? Não o Santo, mas Roberto Freire, chamado pelo
diminutivo da ternura e angústia do
presidente, nas apreensões vertidas na
própria reunião ministerial. Roberto,
no mancho da liderança parlamentar,
parte à luta do parto da montanha, a
prometer a Itamar, pelo menos, ratos e
não camundongos, a saciar-nos o vácuo do estômago das esperanças, de
como responda ao ex-vice o Legislativo de que se tornou refém, dé baraço e
cutelo.
Vamos ter de saída os 13 bilhões de
dólares de relocação orçamentária que
pede o arranco minimo do plano? Ou,
para ficarmos nos 17 projetos, frente à
fera do Congresso, que espera a Bela
de Itamar, ministra a toda prova, do
seu suporte financeiro? Como nos diz a
dama do prêí-a-porter, metade destes
projetos só tem fundos no papel, até o
Congresso falar, e metade do resto depende, ainda, de acordos com os estados e municípios, da boa vontade sazonal dos bancos internacionais, ou da
recuperação da sucata de nossos trans— para levar
portes — o Lloyd à frente
o grão à boca da fome brasileira. E que
tem Itamar para brandir forças ou ne-

A
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»
erada
nos laboratórios conservaV X dores da Inglaterra e dos EUA, a
•j
privatização foi lançada como a grande
; . panacéia destas últimas duas décadas do
, ^século, a fórmula mágica para a solução
de todos os problemas econômicos e so•T ..ciais, principalmente dos países mais po" bres.
¦
Tudo que é estatal passou a ser visto
,como aberração, sem nenhuma evidência
| entretanto de que o privado fosse sempre
;; o melhor. As famosas carroças do ex-pre.¦ sidente Collor são fabricadas por indús.; . trias privadas e multinacionais, como pri". vados são, em sua maioria, os hospitais
conveniados no Inamps, essa vergonha
nacional, pelos serviços que prestam, ou
ix indústria farmacêutica, com o incrível
-balanço de irregularidades e fraudes
que
estão sendo denunciadas pelo próprio go,J vernó.
A novidade se espalhou rapidamente
'—pelos quatro cantos do mundo, de nossa
'[""problemática aldeia
global, a começar
vez
Brasil,
cada
mais uma aldeia
;;~~pelo
!!*'." global", com trocadilho e tudo. Os
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por
bem-pensantes a sinalizaram como a vitória definitiva do capitalismo e do livre
câmbio mercantilista, estes dois velhíssimos personagens conhecidos nossos,
agora apresentados com a roupagem nova e modernosa do neoliberalismo.
Na arrogância de suas certitudes, os
sábios da nova velha ordem não têm
dúvidas: o capitalismo é a verdade absoluta e conclusiva, o patamar derradeiro
da modernidade, embora sob o capitalismo duas terças partes da humanidade
vegetem no atraso, na fome e na miséria,
e dentro das nações capitalistas mais ricas, como os EUA e a Inglaterra, milhões
de pessoas vivam abaixo da linha de pobreza.
No Brasil, onde as novidades de fora
chegam sempre provocando a adesão
acrítica das elites, esse liigli tec filosófico
foi recebido com excitante entusiasmo.
Mesmo porque nós já tínhamos aqui alguns florões desse liberalismo desvairado, que nos levou ao abismo social em
que nos encontramos hoje. Lembram-se
do célebre enunciado do sr. Delfim Neto

e

o

faraó

gociar com o formidando poder? Mais
que a pilha de nomeações do ministro
Hargreaves, o poder de fogo — esse
sim, crucial — da Presidência, estaria
na capacidade, ainda, de comandar as
prioridades na execução orçamentária,
poder de fé guardado já há trintena,
pelo Executivo e pelo Ministério do
Planejamento. Mas eis que de repente,
não mais que de repente, nossa ministra já há mais de um mês, entre dengues e sorrisos, passou suave este tacape ao Congresso.
Como já vimos anunciada por Inocêncio, em Nova Iorque a tenebrosa
Comissão dos 21 líderes que, sob a
batuta do derviche de Serra Talhada,
comandará agora o orçamento, seus
critérios, suas salivações, suas conveniências locais e suas folganças. Vamos
depressa aos bezerros gordos que promete o Brasil de Inocêncio, em ano
político de magérrimas vacas. Retornemos à incontinência orçamentária,
prática que parecia mais extinta que a
cólera, na saúde fiscal da República.
Valha-nos, como inquietante aperitivo
deste "governo do Congresso", a benesse supimpa e cega dos 800 milhões
de cruzeiros oferecidos a cada parlamentar para brindar o seu amigo oeulto, como forçada doação do nosso boiso. Assistiriam ainda, se se descuidasse
a imprensa, à volta ao regalo da dentadura gratuita ou dos serviços sociais da
manicure, quiçá da massagista, em
anexo do Congresso. Quem ouviu o
começo do terceiro governo Itamar e a
competência do listão do ministro Eliseu atentou, no rol dos intentos sociais,
perfeitamente silabada a promessa do
combate à febre amarela(sic). Casa
com o tempo dos mata-mosquitos, à
maravilha, o neo-arcaísmo do governo
Itamar, das caudas orçamentárias, da
transferência dos déficits, e dos "faz de
conta", tudo na mineiríssima convivência das velhas Repúblicas do café-

um

carro

de que era preciso primeiro fazer crescer
o bolo para depois distribui-lo?
Para eles, para os tecnocratas repetidores de fórmulas estrangeiras, a solução
é fácil e inquestionável: vender os bens
estatais para curarmos todos os males do país, o déficit fiscal, a inflação, a falência
dos serviços públicos, as dívidas interna e
externa, a falta de escolas, de hospitais e
de habitações populares e, como agora
está na moda, a fome do povo.
Não lhes ocorre que este patrimônio
público é limitado e que pode ser vendido
apenas uma vez. E pelo critério que vêm
utilizando até hoje, aceitando toda a
moeda depreciada disponível no mercado, talvez não apuremos nem 500 milhões de dólares em dinheiro real vendendo todas as empresas estatais, o que não
daria nem para a saída de um programa
econômico e social tão ambicioso.
Tudo não passa, portanto, de uma
escandalosa impostura para justificar o
esbulho que estão cometendo contra o
Brasil, liquidando na bacia das almas um
imenso acervo que levamos 40 ou 50 anos
para construir. Ou como declarou o hoje

três

versões

criancinha, não precisavam do plebiscito para lançar-se. Muito menos Lula,
de Darcy
Ribeiro
já identificado como o anti-Collor, o
a
coisa-ruim. Utilizando espertamente
sei por que precisamente eles. Se"sejarda- JOSUÉ MONTELLO *
questão do voto direto, ou
riam sem dúvida boa comparepresentatividade, os presidencialistas
nhia."
uma
vida
rèàfizrada,
com
deram o rosto a tapa. Em resposta, os
Semprè~que~n6s--defrontamos
—ínatural que nos indaguemos:
cumpre-nos distinguir nessa vida a
parlamentaristas apresentaram algo
Das
trêsT modalidades de Darcy
figura real e a personagem. Esta,
tão insosso quanto as excelências de
Ribeiro,
qual seria a mais autentium projeto de projeto, o governo com
nas suas aparências; aquela, na
ca? Bati nessa tecla, enquanto ó
sem
trauma,
com
sua autenticidade.
plano,
quanquedas
ouvia, para então concluir que,
do inevitáveis. Resultado: o presidenÀ medida que vamos vivendo,
entre
as singularidades do novo
cialismo ficou com cara e o parlacompomos a personagem que se
companheiro, temos de reconhementarismo deixou a sua no chão.
nossos
de
nosso
sangue,
nutre de
cer que qualquer das três é ele próEntre nós, eleição sem torcida não pegestos, de nossa carne, e que natuprio, e nisto consiste a sua niaior
ga, e quem não faz leva. Vencida na
ralmente nos representa, como um
singularidade.
votação da constituição-cidadã do dr.
outro ser, que fala por nós, e diO Darcy que escreveu, como
Ulysses, a proposta parlamentarista
vülga o nosso nome, e se nutre de
antropólogo, o livro magistral sotentou oportunistamente voltar à carga
nossas vivências, constituindo, em
bre Os índios e a civilização, com a
na garupa da monarquia. Se a primeira
verdade, uma criação autêntica,
experiência de campo e a expederrota deveu-se às pressões militares
como projeção de nós mesmos,
riência dos textos; que soube ver
ou à fisiologia dos deputados, a seguntendendo a suplantar o que realcom acuidade objetiva O dilema
da deve ser debitada a superficialidade
mente somos, no conjunto de nosda América Latina, e para quem o
generalizante, à falta de inteligência e
sas imperfeições.
coragem política. Não foi fundo nas
enfoque de O processo civilizaJá leram o livro de Christine
tório é o caminho aberto para a
questões institucionais nem apresentou
Garnier, Lhomme et son per soumelhor compreensão1 dás diversas
postulações. Sem uma certa dose de
nage, que Bernard Grasset publiaudácia, a moderação fica burra. Leetapas evolutivas nó processo de
cou em 1955? Christine Garnier,
vará muito tempo para que um outro
formação dos povos americanos, é
excelente jornalista, com o gosto
também o Darcy jovial, malicioso,
plebiscito encontre seu momentum.
'
dos temas atuais e sensacionais,
risonho, capaz de conciliar a ineliO sistema eleitoral, a reforma partialém de admirável escritora, com
nação ao riso com o confessado
dária, o questionamento do poder imo senso exato da forma límpida e
perial do presidente, a modernização
pendor suicida, sem perder de visharmoniosa, soube tornar-se lado país pela transparência e eficiência,
ta o que há de autêntico no seu
mosa, pouco antes, com um livro
devidamente fiscalizadas pela sociedabrasileirismo de mestre úniversitárumoroso, e oportuno: Vacances
de, a reforma administrativa do serviço
rio, sonhando alto — como Anísio
— o futuro de nosso país.
lido
e
avec
Salazar,
avidamente
federal,
a
desestatização,
tudo
Teixeira
público
aquilo que ajudaria o país a dar certo,
murmurado, sobretudo em PortuLembro-me bem de que, aó eslivrando-o da corrupção, da ineficácia,
boçar-se a candidatura de Darcy à
gal.
da espantosa concentração de renda e
Sim, lido então como nenhum
Academia Brasileira, para súcesdo dragão velhaco da inflação, fica
outro, e por esta razão: ali estava,
sor de Deolindo Couto, não faltou
não apenas o pensamento político
para depois. É algo que se dará na
quem alertasse a Academia para o
próxima etapa desta crise eterna, pasdo estadista que enfeixava nas
Darcy do trote e do assobio, do
sando pela revisão (ou reforma?) consriso alto e do comentário mordaz,
mãos vigorosas o poder ditatorial
titucional, campanha sucessória, posse
sempre inclinado a pôr uma cauda
em sua pátria, mas deixava tame constatação pelo próximo presidente
bém transparecer, pela primeira
de lata velha nas instituições reeleito de que não tem condições de
vez, que, ao rangido de suas btítitrógradas — sem levar em conta,
nas
eclesiásticas
amigo
e
coleno
seu passado do mesmo Darcy,
(de
,
governar o país. É um fracasso anunò fundador de universidades, o
ciado. E assim indefinidamente... Vale
ga do cardeal Cerejeira), correspondia um genuíno coração
plantador de escolas, o agitador
parafrasear Keynes, que está voltando,
de idéias, o rebelde, o inconformalusitano,
capaz
de
aliar
o
de
.
gosto
e dizer que em política também, a
do, sempre de olhos abertos para
mandar
à
delícia
de
amar
o
(com
longo prazo, estaremos todos mortos.
recato necessário).
o futuro, para mostrar aos conSem deixar nada para as crianças, nem
A conclusão de Christine Gar- ¦ tempòrâneos o caminho a seguir.
niguém para contar a história.
nier sobre a coexistência do hoConfesso aqui que cheguei a
mem e da personagem no mesmo
recear a sua derrota, repetindo-se
* Cineasta, ensaísta e administrador cultural
ser, inspiradora das 16 entrevistas
na Academia o malogro da candireunidas no livro de 1955, decor-.. datura de um Sàn Tiago Dantas.
reu de uma dessas entrevistas —
E daí não ter votado em outro
precisamente quando ouviu Claire
amigo dileto que com ele comSainte-Soline, escritora hoje es- r petia;'Edmundo Moniz, para
quecida, mas que, no início da sêapoiar Darcy, abertamente, concom-leite, e da melhor e sereníssima
gunda metade deste século, r ida
fessadaniente, reconhecendo que,
medula oligárquica e clientelística.
gozava de certa notoriedade, grano seu triunfo, a vitória era mais
ças à acuidade de sua sensibilidade
do que a reparação necessária,
Dos faraós sabe-se, sobretudo, que
autenticamente feminina.
correspondendo plenamente ao
são afligidos por maus sonhos. ArregaFoi ela que, ao ser ouvida pela
resgate cultural de uma dívida
nham-se, arrependem-se, castigam e
jornalista sobre o que julgava mais
dormem de novo. Têm os seus Josés
públicá, análoga à que lhe adviera,
importante nos seres humanos,
no plano político, com a cadeira
como certamente o nosso, o de Castro,
prontamente respondeu: a autendo Senado da República.
o quase ex-advogado-geral, e sempre
"EnE logo acrescentou:
Designado para louvá-lo em
do bom conselho, a preparar Itamar .ticjdade.
tenclo .pór isso algo mais do que a
nome de seus confrades, Cândido
para as pragas do Egito. Sabe-se, de
sinceridade das palavras; um certo
Mendes de Almeida soube enfeitar
fonte insuspeita, que o nosso potentamodo de revelar nosso eu profuna rua para que Darcy por ali pasdo de agora não ronca à noite: e consedo, sem deformá-lo nem traí-lo;
sasse na sua chegada á Academia.
gue fazer esperar de novo, como agora,
uma forma de fidelidade a todas
E o fez com a exuberância natural
o povo bom antes que passe à busca da
as formas de comportamento, de seu entusiasmo — obedecendo
terra prometida e ao caminho das nomesmo nas atitudes e no sorriso.
ao bom gosto dé aplaudir.
vas eleições presidenciais. Itamar, o
Essa autenticidade me parece cada
Presumo que Darcy Ribeiro
bom faraó da alíquota dos remédios e
vez mais rara. É certo que tudo na
nunca se sentiu tão em sua casa
da Zona da Mata, olhará em vão para
vida social nos leva a representar
o Congresso, se fincado apenas na piquanto ao dar por si na Acàdeum papel: a cultura, a profissão, o
mia. A vida, que lhe proporcionou
râmide dos despachos subalternos do
pudor, a preguiça, o medo do ristantos desencontros, com as emministro Hargreaves. Ou da zanga da
co... A maior parte dos seres huboscadas da enfermidade e do osimpotência, com mais uma rolagem de
manos me parece ter adotado uma
tracismo. político, soiibe emendar
cabeça do presidente do Banco Cene com ela conviver.
personagem
a
mão na hora adequada.
trai, da 20a dinastia.
Mas, mesmo assim, a distância enAgorá, poderá envelhecer tranNem haverá quarto governo do detre a personagem escolhida e o ser
com a consciência da bioqüilo,
o
tempo
das
de
Collor.
E
sim
real permanece visível o mais das
já
pois
aprimorada, se lhe sobrar
"êxodo":
grafia
sete pragas do
a da fome; a
vezes, à revelia dos nossos melhotempo e lazer para dar férias a si
da seca; a da violência; a do desempreres dons de comediante."
mesmo, no remate das vitórias alA agudeza da observação quago; a das doenças endêmicas do 4o
cançadas.
Mundo; a do clientelismo desaferrose me impeliria a discorrer sobre
Um velhò mestre do bom riso
lhado; e sobretudo a do flagelo da
Claire Sainte-Soline, para retirá-la
civilizado, Sacha Guitry, ao sepaespera pela voz do Supremo, e do cumdas sombras do esquecimento, se
rar-se de uma de suas companheiuma razão maior não estivesse a
primento da Justiça, como quem não
ras, repetiu este desafogo, usual
devólver-me agora o motivo por
desespera do socorro de Deus-Pai às
nas situações análogas:
Enfim, só!
que a recordei.
portas do deserto. Vamos, vamos, RoFoi exatamente de seu reparo
berto Freire e Pedro Simon, para que
Mas, logo depois, obedecendo
conclusivo que andei a recordarao impulso da própria natureza,
se abra em tempo certo o Mar Vermeme, uma destas noites, quando vi
indagou:
lho, e que o povo possa ainda passar a
Darcy Ribeiro, de espada à cinta,
Mas com quem?
e
à
fome
enganável,
ainda,
à
fartura
pé
chapéu de plumas, colar, na AcaAssim
há de ser, pelo tenípo
do voto em 54 em que Itamar seja, pelo
demia Brasileira, depois de nos ler
adiante,
o
admirável Darcy Ribeimenos,-lembrado como o faquir do
o seu discurso de posse, como suro, ainda que chegue à idade de
cessor de Deolindo Couto.
jejum e da sobrevivência da esperança.
nosso Austregésilo de Athayde. O
O novo acadêmico nos dá a
convívio está na essência de sua
* Secretárlo-geral da Comissão Brasileira
oportunidade de alongar um pounatureza. Darcy é nfratário à soliJustiça e Paz, presidente do Conselho Superior
co mais a conclusão de Claire
dão.
Alérgico ao silêncio inútil.
de Ciências Sociais (Unesco) e membro da
Sainte-Soline, para reconhecer
Com o gosto de realizar e de bem
Academia Brasileira de Letras
que, em Darcy Ribeiro, não há
viver.
apenas o homem, com a sua auConvém guardar es.ta confissão
tenticidade, e a personagem, apride Darcy, no remate de seu discurmorada pela vida pública que lhe
so na Academia: "Hoje, aqui me
coube viver: há ainda o menino e
tenho, frente a meus pares, neste
o adolescente da cidade natal, com
alto
pouso acadêmico. Nunca supresidente Itamar Franco, manifestandoa invenção de seu futuro, e que,
"O
pus que o alcançasse. Temendo o
se sobre a privatização da Usiminas:
metido no fardão, soube ser tamcontrário, o desmerecia, invejoso.
que é estranho é que este processo comebém um acadêmico perfeito, com
Me veio, porém, na hora cerce exatamente pela estatal mais rentável e
a emoção na voz e no olhar,
ta
da velhice em que ingresso, ainmais bem organizada do país. Eu não
no gesto e no semblante.
da não trôpego, para consolar-me
faria isso, neste momento."
Foi o menino e o adolescente
dela. Juntos, aqui, viveremos, coO próprio Time, insuspeito entre os
que se alumbraram com o salão
mo a aspirada imortalidade, nosmais insuspeitos, chegou a afirmar, dianda Academia, com as luzes, com
sos anos conclusivos. Convivendo
te da dissipadora imprevidência dessas
as mulheres bonitas, com as altas cordiais naquilo
"A
que somos: uma
figuras ali reunidas, com os con- amostra fiel da inteligência
políticas privatistas:
privatização,
brasisem que haja uma compensatória entrada
frades, com os fotógrafos, à reveela
leira,
tão
variada
mesquanto
de capital e só destinada a pagar a dívida
lia de todas as experiências antema. Isso é tudo." jv
e combater o déficit público, é o mesmo
riormente vividas, como antropóJunte-se agora, a essas palavras
logo, como ministro de estado,
que vender a casa para comprar um carro
altas e reconhecidas, a emoção
novo. Quando o carro acabar, não havecomo reitor, como político, como
com que elas foram enunciadas, e
rá nem carro nem casa."
exilado, como escritor, como roter-se-á uma boa idéia do terceiro
mancista, como amigo de seus
A privatização da Usiminas, da Sideamigos, para ser ali o mineiro feliz Darcy Ribeiro que acolhemos na
rúrgica Nacional e de outras estatais venAcademia, sobraçando o chapéu
didas a preços de banana, e talvez amaque soube inserir esta evocação de
plumas, com a espada à cinta,
nhâ da Petrobrás, da Vale do Rio Doce,
afetuosa e onírica no início de seu
falar também em nome dos
"Não
para
do Banco do Brasil etc., é um crime
discurso na Academia:
reoutros
dois, que sempre o acomirreparável contra o patrimônio nacional,
sisto à tentação de contar um soe ali estavam, escondipanham,
através do qual o Brasil está sendo desnho que sonhei há dias sobre mifardão.
nha posse na Academia. No dos no
pojado de um pedaço de si próprio.
* Escritor, membro da Academia
sonho, éramos três os acadêmicos
' Jornalista, membro do Diretório Nacional do
a empossar, eu mesmo, San Tiago
Brasileira de Letras, ex-embaixador
PDT
Dantas e Victor Nunes Leal. Não
do Brasil junto à Unesco
fir
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^iarnxanH , o prefeito José de Julião, do PFL, podia esperar tudo, até o saque da feira-livre ali
perto da Prefeitura. Cada vez mais isso estava acontecendo nas cidades vizinhas.
Ele só não podia contar com aquela cena:
Maria do Socorro invadindo seu
gabinete.

'invade'

o
que

sertão

?

fiiKo f>e
cnnKPgnir fdL
gabinete de prefeito do PFL para mn^anir
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Acompanhada de um senadeiro, Evilásio Galego é o sedor, de um deputado e da imcretário de Finanças. Julião
não queria mais confusão — a
prensa, Maria do Socorro não
era esperada. A mesa do preoposição não o acusaria de befeito estava cheia de papéis e
neficiar um auxiliar.
ele assinava o que parecia ser
Pão-duro — Galego não se
receitas médicas, uma atrás da
coçou. Enfiar a mão no bolso
outra. Na verdade, eram mesou dar pão de graça não era
mo receitas. Ele estava autoricom ele. Quando já no carro se
zando o aviamento, enquanto
soube quem era ele, tive vontaumas 50 pessoas esperavam em
de de jntervir uma segunda
fila do lado de fora.
vez: "Ô seu padeiro pão-duQuando viu Maria do Soro." Às llh30, Socorro deixaNa Prefei^^Socorr^xen^gu^ceüou7fãíve^^^^úsess^omero^eberenquanwÂmÍ^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^l
^^^^"^^o^r^wn^gu^ceitou/ralve^d^4ise^^^m^ou
corro entrar, levantou-se surmSf)
va a Prefeitura. Apesar do canWlSV
-~-í.
preso. Dessa vez não havia
saço e da fome, não escondia a
hostilidade em sua atitude.
Passagem
satisfação. Só não explicava ^^^^^^Passagem
São
Sao Paulo será
reduzida
sera reduzida
S
por
Mas é possível que o rosto danão
aceitara
o café e o
por que
DO
JORGE
BRASIL,
ANTONIO
brasil. ^U^MTform^^yip
BARROS
Agropecuaria). Ali,
Ali, assisdor, a Caravana da Cidadania fez'.
que informa que Pesquisa Agropecuária).
quele nordestino moreno tivescopo de água que lhe foram
1'®6! Pess°^s perdem o emprego tiu a um audiovisual
ato
santo
se ficado mais claro naquele
produzido
ANTÔNIO
DE JESUS, BA
público e parou numa práçã,
peoferecidos insistentemente no
nora: A expulsão do homem la empresa, no
— Nove dias depojs dePor
ficou
ouvir a luta de uma década,
ainda
momento. Percebendo que a
qual
ter
para
partido do campo e do homem
gabinete. Passaria de novo pela
da fábrica mais convencido do potencial agro- das 80 mil lavadeiras de Salvador.'
de
Recife
com
destino
a
São
Paulo,
situação estava tensa, Suplicy
feira-livre e não ia aceitar nem
a Caravana da Cidadania, liderada só pode estar dando no aumento do pecuário do Nordeste.
Quinhentas delas se organizará®!
assumiu os trabalhos com seu
uma fruta. Podia ser orgulho,
De acordo com os técnicos da numa associação e aguardam a ira?
Luís Inácio Lula da Silva, deci- número de miseráveis. Os pré-capipor
ritmo arrastado, capaz de
timidez, pudor. Mas podia ser
diu que vai reduzir a viagem. Rou- talistas do Brasil deveriam tirar o Embrapa, o Nordeste tem cinco mi- mitação de um projeto no Congres?,'
aplacar qualquer turbulência,
a decisão de não comer enco e cansado, Lula e sua comitiva dinheiro da poupança e investir no lhões de hectares irrigáveis, mas so, regulamentando a profissão.^5
o que aòabou sendo providenquanto os companheiros não
não passarão mais do que dois dias setor produtivo".
apenas 100 mil dos quais irrigados.
ciai.
Uma das líderes do movimento
comessem. Ela não disse.
Na noite de domingo, Lula lide- Os técnicos constatam
em
São
Paulo,
onde
a
o êxodo
programação
Disse que a missão era de
de
lavadeiras,
que
Rosa Maria dos San-,'
Lá dentro, Socorro se comprevista era de cinco dias, a partir rou ato público no centro do muni- rural é cada vez maior dentro do
tos,
explicou
paz e falou de seu projeto de
que está ocorrendo'
com
moderação.
cípio
de Cruz das Almas (BA), deTeve
portara
do dia 11.
próprio Nordeste (a população das
uma reação das patroas. "Na hora'
renda mínima — um plano
a delicadeza de não cobrar a
de
visitar
a escola de cidades cresceu 140% rios últimos
Em entrevista nos estúdios da pois
em que apresentamos nossa tabela]r
complexo cuja
""^SjKn'Vflv7?^: expulsão de antes
Rádio Clube de Santo Antônio de agronomia da Universidade Fede- 20 anos e a do campo, 18%).
100% mais barata do que as lavan-2
explicação ali aue de explicar ao
VUIVIU
Jesus, Lula comentou
«»" vvuuu
centro lV/£lUliai
ontem Ua ral da Bahia e~ um
regional
Em Sarito Antônio de Jesus, a
derias, as patroas dizèm que esta-'
mentou a fome
manchete de domingo do JORNAL da Embrapa (Empresa Brasileira de cerca de 160
prefeito que quemos roubando".
quilômetros de Salvamesmo de quem
ria apenas ser renão estava, como
;.J^35i cebida
porque esSocorro, por 12
tava lutando por
horas sem comer.
um direito. Al
'
¦
......
j
O prefeito re•
•
guém mais xiita
clamou da insufi- ir
poderia acusá-la
ciência de recur••¦¦
de um certo
*
sos, da dimensão
abrandamento
>/ f^j^H
da miséria que o
diante
da
autori
lupin KID ¦,
cercava, de uma
f,'•
dade — até comI * ¦ ¦¦
cidade que, chapreensível por
mada de a capital ^
>
dfese
que o senador, o
pressa'%
do feijão, há dois
deputado e o re/
Socorro,
anos importava o
pórter daí a pourespeitosa, ao ¦ ¦ ¦
produto do Paraco iam embora c
ná. Pelo jeito,
ela ficaria. Mas
'
não ia resolver - " ''Pln^aOHiD
v/;"'""• :x ::;
não era isso. Sonada.
corro foi respeiA situação era de fato a que
tosa em meio àquela liturgia de
no Sul virou moda chamar de
poder, mas quando foi preciemblemática: a autoridade choso, numa hora crítica, teve a
rando miséria de barriga cheia
altivez de dizer ao prefeito no
.^^¦IlilvB"11VKIIIHIV mIU'KIIIII
na frente da própria miséria.
mesmo tom decidido do dis=Tive vontade de interrompê-lo:
curso do trevo: "A gente temus
"Prefeito
Zé de Julião: vosmicê
pressa porque quem tem fome
me adescurpa, mas nóis num tá
tem pressa."
aqui por boniteza". (A frase
Quando a comissão voltou
viraria um bordão políticapara prestar contas, os 200 famente incorreto da caravana
mintos — os 100 de Socorro
de jornalistas. Contra a lentimais outros 100 que se agregadão baiana, havia sempre um
ram — continuavam lá sob o
"Garçom,
"O
gaiato para dizer:
sol.
prefeito nos recebemos
nóis num tá aqui por bonitemuito bem", começou. Mas es
za").
tava emocionada. O senador
Fubá — Como político, Suo microfone e, como depegou
plicy sabia que havia uma promorasse a anunciar o resultavidência imediata a tomar:, ardo, houve impaciência. "Num
ranjar o caminhão e comprar a
tou agüentando mais", desabacomida. Passou uma nota de
fou Sebastiana, a que desmaia"Sem
Cr$ 500 mil a Luiz Haroldo, da
ra.
nada, num vorto
comissão: sua contribuição panão", disse um velho seco co
ra o fubá. Que outros dessem
mo um galho da caatinga.
i^.^v
• - __ _:—-Mipi^JM!BaBMW^^MM^^«r <"xV-:
^^m^^^^^^BWWMW»..;: :-/
sua parte.
—
Abandono
A caravana
Na difícil situação de meteve que se retirar antes da
diador entre a miséria e o pochegada dos pães e do fubá.
der, o senador Suplicy era o
s^'^%;vvV<v's'
Parece que tudo correu bem,
retrato de que, por menos que
;fcii
¦
gr^vrrrr.rK
> ,- A
se
é
que se pode achar que
o Brasil tenha mudado, mudou
'^Hfffl^CTiBMTO^MM|[BBBB^^:
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tudo correu bem quando a foalguma coisa. Há 100 anos, um
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ilill
me
de
12
horas
de
um
cidadão
Matarazzo não ia atrás de Soé saciada com pão e fubá.
corro nos cafundós do sertão.
Não houve tempo para se
Imagine o que diria o senhor
saber mais de Socorro. Na
conde.
volta, ela contou que em
Ninguém pessoalmente accicriança fora abandonada,
tou o repto do senador do PT,
mas uma freira a recolhera.
mas o prefeito não podia recusar uma contribuição insignifíPôde assim estudar um pouco
"O
cante. Determinou então que
até se casar.
que aprendi
lá dentro aplico aqui fora
se comprassem 300 pães para
aqueles incômodos famintos.
informou no banco de trás da
O prefeito impunha uma
camionete. Com o pouquinho
j.4
• -;^^m^,{. >
/
: g^r
condição salomônica: a comque estudou, Maria do Socor
ro Lira Feitosa pôde fazer tupra tinha que ser dividida entre
as duas padarias da cidade:
do aquilo naquela manhã: a
—¦—aHH
r €
'' - • • :
150 em cada uma. Depois se
' . '
barriga estava vazia, mas a
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jeito que ficara no canto, rápiSilva, está refazendo o caminho
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que o presidente do PT percorreu
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didos por tantos miseráveis,
''...¦
quando, ainda criança, migrou de
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tanto; tantos quilos de fubá,
Garanhuns, em Pernambuco,
'
'"' -. •
';¦[ ¦< I
-,
^
":«'!••
pa.. t
¦
*
,
.
/:"¦'.
r"i
:• i
; ,
' \. -arrr— *3 -^-1
'
tanto. Além de, digamos, pa' '*•'
'. ,•
»
•' '
ra São Paulo
:'« '., ;
/.. ,
,
.
'.
' .
^ ;•' ' >J-: ' '•'¦'¦-¦>'• . " ;j i' \ . • , " ¦' v'\ *** ""
.-"' ,-, ,..- .,- •..', -,
¦ t-; '¦"" ' '. ''"
r.,
-J|.~.
Amanhã, Canapi, o roteiro da vergonha
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Delegado

ruas

às

milhões

hoje

Estudantes prometem passeatas em todas as capitais pelo ensino público e gratuito
Hc , nrfTqwÍ7QsSnPALILQ .—
-¦ o
—————
são sinais para a UNE e paradòres da greve nacional dos
a Ubes de que o presidente
Lindbergh rejeita
estudantes prometem colocar
decididamente cruzou os bramotivação sexual
hoje nas ruas 15 milhões de
diante da livre iniciativa.
ços
"Se
caras-pintadas. As passeatas,
fizermos uma auditoria,
? Para irritar o presidente da
NaUnião
organizadas pela
as mensalidades caem para
UNE, Lindbergh Farias, basta
cronal dos Estudantes (UNE)
um terço do que é cobrado
insinuar que ele é a causa da
ejUnião Brasileira dos Estuhoje", afirmou o presidente
presença maciça do sexo femidjmtès Secundaristas j(Ubes),
da UNE.
"É
um pronino nas passeatas.
v|io ocorrer em todas ;as capiForam eleitos quatro ponfundo machismo dos que sutais. O presidente d4 UNE,
tos de reivindicação: educação
bestimam a capacidade dos
lindbergh Farias, afirmou espública e gratuita de qualida"Em totàr supresocjóm a mobilização
fim
dos
aumentos
abusiestudantes", contesta.
de;
cios jovens iè garantei que o
vos das mensalidades, junto
da atividade as mulheres já são
mpvimentoíestudaníi| nunca
com auditoria nas universidamaioria". Mas, para evitar
\«veu momçnto tão bom na
des privadas; mudanças na
problemas, avisa: hoje não daáia história.:"Vamos parar do
Lei de Diretrizes e Bases da
rá autógrafos, que segundo diz
Acre ao Rio Grande do Sul",
Educação, como a obrigatosão solicitados tanto por muriedade dos cursos noturnos; e
garantiu. ,0 objétivo (principal
dás passeatas é exigir melholheres quanto por homens. Sediscussão da Lei de Patentes.
O sinal de crescimento do mo0as na qualidade de £nsino.
gundo Lindbergh, nunca os es!--O reajuste das escolas parvimento estudantil, segundo
tudantes foram tão politizados
tftmla,res, segundo Farias, e
Farias, é a ameaça de expulcomo agora.
apenas Conseqüência de uma
são feita a mais de 100 lideres
ocorreversãó de prioridades
estudantis por donos de escoYida há'20 anos, quando 70%
Ias particulares. Um dos dire"Do
Acre ao Sul"
Lindbergh:
Hingel classifica
das escolas eram públicas e
tores da UNE, Leonardo Se30% privadas. Hoje, o quadro
de
estudante
vero,
frustração do povo que partiComunicação da FMI, em
ç inverso. Apenas 30% dos 37
greve de equívoco
do
cipou
estão
processo."
de
estudantes
milhõies
São Paulo, foi expulso e a diBrasília — O ministro da EduFarias reclama do plano
em escolas pública. Com a
reção da escola move um procação, Murílio Hingel, classificou
econômico de Itamar, que não
certeza de que tivéram uma
cesso criminal acusando-o de
de um equívoco a greve geral dos
incluiu a educação como priosabotagem. Segundo a FMU,
participação importante no
"Começo
convocada para hoje
estudantes,
a achar que
ridade.
impeàchment do ex-presidente
Severo teria aprendido a técem
UNE
protesto contra o
pela
o governo está rumando para
Collor, os estudantes exigem a
nica em cursos ministrados
das mensalidaaumento
abusivo
a direita, esquecendo dos obcontrapartida do presidente
em Cuba.
"O
escolas
des
das
particulares. Sesociais". E completa:
As principais concentraítamár Franco.
jetivos
presidente
"Os
gundo o ministro, o equívoco se dá
32 milhões de analfabetos
assumiu pela vontade do povo
ções devem ocorrer no Rio e
porque já existe uma comissão ininteressam para a elite e setoem São Paulo. Depois, segue
è1 principalmente dos estudan"o
terministerial criada pelo presinão
conservadores,
Gustvo
Capares
o
Palácio
Itaque
tes". Para ele,
para
governo
tenha
Itamar Franco para rever a
MEC.
Foram
o
dente
sede
do
nema,
povo
mar surgiu por necessidade de
querem que
mensalina
organiAs
1
bilhão
à
cultura".
Cr$
acesso
legislação atual sobre a cobrança
gastos
mudanças concretas que não
zação do ato.
dades, consideradas abusivas,
estão ocorrendo. Existe uma
de mensalidades por parte das escolas particulares.
A greve no Rio está na pág.16

a
ser levado
—
de
O delegado
FORTALEZA
policia estaauai de Roraima, luíz
Gonzaga Batista Rodrigues Júnior, preso no último sábado em
Fortaleza sob acusação de ter
participado do assassinato do
conselheiro da OAB-RR, Paulo
Coelho Pereira, deverá ser recarnbiado para Boa Vista para responder a inquérito instaurado na
Justiça. O policial, que é cearense
e dirigia em Boa Vista a Delegacia
de Crimes Contra o Patrimônio,
fugiu para Fortaleza com nome
falso e escondeu-se na fazenda do
pai, em Aracati (CE).
. A prisão preventiva do delegado, filho do ex-presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Luiz Gonzaga
Batista Rodrigues, foi decretada
pelo subprocurador-geral da ReSindicalista
será

Roraima
"pública,
Cláudio Lemos Fontèlès,
dia IV cie março. Uesae então, u"
Polícia Federal caçava Gonzaga
Júnior, a pedido do delegado José
Sidney Vera Lemos, da PF em
Roraima, que preside o inquérito
sobre a morte de Paulo Pereira.
Estão ainda com prisão preventiva decretada por envolvimento no caso o ex-diretor da
Vara Criminal de Boa Vista, Braz
Gondim Lopes de Barros Júnior,
Agapitó Lauro de Almeida e
Afonso Celso Pires Moreira. O
assassinato foi cometido, segundo
a polícia, em retaliação por acusações de irregularidades levantadas
por Paulo Coelho para .destituir o
desembargador Luiz Gonzaga
Batista Rodrigues do colegiadc
do Tribunal de Justiça. •

paraense

enterrado

O corpo do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Eldorado dos Carajás (PA),
Arnaldo Delcídio Ferreira, será
enterrado hoje, às ÍOh, no cemitério da cidade. Delcídio foi morto
na madrugada de domingo, enquanto dormia em sua casa.
Ativista do movimento sindical há 10 anos, Delcídio já havia
escapado de três atentados. Em

deverá

hoje

um deles, em 1985, as balas destinadas ao líder sindical terminaram atingindo a irmã Adelaide,
causando sua morte. De acordo
com "Nacional
nota divulgada pelo Consedós Seringueiros, há
lho
apenas cinco policiais responsaveis pela segurança em Eldorado
dos Carajás, que tem 8 mil hàbitantes. Nos últimos meses, houve
nove assassinatos na cidade.
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Casa

Prefeito acusa

cidade vizinha de
'exportar'
mendigo
de
Amparo (SP)
Prefeitura
\
/Y registrou queixa na polícia
contra a Prefeitura de Bragança
Paulista, acusando-a de exportar
seus mendigos para os municípios vizinhos. Segundo Francisco Henrique de Oliveira, assessor de Recursos Hunianos de
Amparo, desde o início de abril
a Prefeitura de Bragança já levou para sua cidade 15 mendigos, abandonando-os na rua.
O prefeito de Bragança Paulista, Jesus Abi Chedid, confirma que sua cidade está pagando
passagens de ônibus e dando
transporte para levar os mendigos para outras cidades. Segundo explicou, essa prática faz par"limpeza
te de um programa de
das ruas": primeiro, os andari-
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lhos são levados para um albergue noturno e depois encaminhados para outras cidades.
Segundo Chedid, a localização geográfica de Bragança favorecie a chegada de mendigos
de várias regiões, inclusive de
Minas Gerais. Para o prefeito,
os mendigos desejam ir para outras cidades, como Campinas e
Jundiaí, à procura de oportunidades de emprego, e tudo o que
a prefeitura faz é ajudá-los.
"Eles não
podem exportar
seus mendigos.para nós", rebate
Oliveira, da Prefeitura de Amparo. Foi deie a iniciativa de dar
levar, vários
queixa na polícia e "Eles
contamendigos de volta.
ram que vieram em carros da
Prefeitura de Bragança", contou
"O
objetivo da queina polícia.
xa foi deixar registrado esse tipo
de prática de transferir mendigos para as cidades vizinhas.";
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de

BRASÍLIA — O ministro da
Justiça, Maurício Corrêa, pediu
que em 15 dias a Polícia Federal
apresente um relatório para rebater as acusações de que o superintendente do órgão em Pernambuco, Roberto Porto, estaria
envolvido com tortura' a presos
políticos na década de 70. Assessores de Corrêa acreditam, porém, que dificilmente o DPF conseguirá responder a todas as
acusações. Eles apostam no afastamento de Porto, uma vez que
até o líder do governo na Câmara,
deputado Roberto Freire (PPSPE), defende a exoneração.
O ministro da Justiça, Maurício Corrêa, tenta evitar que o assunto gere uma crise no DPF. Na
última sexta-feira, o secretário nacional da Polícia Federal, delegado Amaury Galdino, que indicou
Porto para a função, chegou a
colocar seu cargo à disposição. O
ministro, porém, preferiu manter
Galdino no cargo.
Na conversa que teve com
Maurício Corrêa, o secretário do
DPF garantiu que Porto pode rebater as acusações e voltou a insistir na permanência do superin"A
crise aparentemente
tendente.
está superada", afirmou Galdino.
"Mas o cargo de superintendente

provar
dirigente
Josemar Gonçalves— 10/12Í92

Galdino: em defesa de Porto
é do ministro, se ele quiser pode
exonerá-lo", acrescentou.
Em defesa do superintendente •
em Pernambuco, Amaury Oíildino revelou ao ministro da Justiça
que Porto tem sido competente no
combate às plantações de maconha no estado, inclusive em terras
da União. Galdino ressaltou ain- it
da que o superintendente está investigando a atuação de uma qüadrilha de agentes do DPF e já
teria indiciado por extorsão quatro integrantes do grupo.
Alguns assessores da direção
da Polícia Federal apontam o lider do governo na Câmara, deputado Roberto Freire (PPS-PE),
como um dos articuladores da
saída do superintendente.
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Política
França

Suicídio de ex-premier respinga na imprensa, acusada de denunciar sem provas
Reuler
Paris — Reuter
_A!\ I huummliv
'"Correspondente

Osjrãnceses, que tiraram Bérégovoy
»—:
«e
com suspeitas
dúvidas, termina
mata lentamente. É preciso primeiro destruir o orgulho, depois a dignidade e, por fim, a honra de um
homem."
Estas reflexões de dois líderes
políticos adversários, que acusados
de corrupção viveram o mesmo calvário de Bérégovoy, são sintomáticas do choque psicológico que atingiu os partidos, a impresna e a .
opinião pública da França desde
sábado. Ambos foram maltratados
por jornais e programas humorísticos de televisão, que destilaram
boatos, ridicularizaram e os condenaram sem provas. Por isto, Léotard e Fabius afirmam a mesma
coisa: a imprensa tem ampla res-

do poder, levaram flores ao velório no hóspitã*
ponsabilidade na morte do ex-primeiro-ministro socialista.
so a imprensa que
Mas não
nao ée só
está
esta sendo responsabilizada pelo
razao de sua campanha
suicídio
suitidio em razão
difamatória.
difamatoria. Na realidade ée todo o
impren¬
relates entre a imprensistema de relações
sa e os políticos
politicos que se questiona
0 que
Fran?a atualmente. O
aqui na França
tambem
se escreve nos jornais, mas também
as piadas cruéis dos humoristas,
para os quais ministros e deputados
e demais círculos próximos ao poder são a priori corruptos.
No caso de Bérégovoy, as suspeitas dé corrupção nunca foram
confirmadas. G inquérito sobre um
empréstimo de US$ 200 mil que o
sx-premier teria tomado do suspei-

race

to empresário Patrice Pelat foi arquivado por falta de provas. Sua
trágica morte, que causou intensa
emoção em todo o país, talvez sirva
para uma salutar revisão dos critérios de ética profissional tanto da
imprensa quanto dos círculos politicos franceses.
O O vice-presidente do Conselho
Regional de Borgona, o gaullista
Jean Roux, se suicidou ontem jogando-se no rio Loire na cidade de La
Charité, a poucos quilômetros de Nevers, onde se suicidou sábado o expremier Pierre Bérégovy. A polícia
informou que ele sofreu uma crise de
depressão.

imunidade
da
Ândreotti^^Hxiiao
abre
Roma - Fteuter
provavelmente terá também sua- corrupção e extorsão. Ontem,
ARAÚJO NETTO
Correspondente
vizado a hostilidade que nos últi- Scotti fez saber ao presidente da
"Não
mos meses o povo italiano vinha Câmara que renunciará às imunio
ROMA —
quero que
demonstrando por ele. Mudando dades parlamentares para enfrenmeu caso agrave uma situação já
a atitude que assumira há uma tar a Justiça de Nápoles.
de si muito delicada", afirma
No começo da noite, os quatro
semana, quando pediu a uma coGiulio Ândreotti na conclusão do
opinasse
a
Senado
do
demissionários do govermissão
ministros
comunicado que enviou ontem à
que
imunidasuas
de
Azeglio Ciampi, minutos
da
defesa
no
Cario
favor
presidência do Senado, informando que abria mão das suas imunides parlamentares, opondo-se à depois da votação da Camâra em
licença para que a Justiça de Padades parlamentares para enfrenque a maioria quadripartidária absolveu quatro vezes o ex-secretário
lermo o processasse, Ândreotti
tar e esclarecer a Justiça de
do Partido Socialista, Bettino Cravoltou a ser considerado um hoPalermo, que o indiciou por su- ¦ y JS&fa '.X^Bgr
xi, continuavam recebendo apelos
mem público menos egoísta do
postas ligações com a Cosa Nosde vários partidos e associações patra. Decisão recebida com alívio e
que Craxi.
ra retirar seus pedidos de demissão,
satisfação pelas lideranças polítiDispondo-se a enfrentar e escolaborando para o sucesso da dicas e pelos integrantes do novo
clarecer as graves acusações que
ficil missão de um governo de tranlhe foram feitas (de amigo, protegoverno da Itália, qüe não disfarOs três ex-comunistas (Ausição.
çavam suas preocupações com a
tor e cúmplice político da máfia
Barbera, ministro das
gusto
repetição da tempestade provocasiciliana), Ândreotti lançou um
Relações do Governo com o Parlada pelos escandalosos votos da
apelo aos juizes de Palermo: que
mento;
Luigi Berlinguer, ministro
maioria da Câmara dos Depuas investigações e o processo cone Pesquisa Cienda
Universidade
tados que recentemente salvaram
tra ele se façam rapidamente, de
Visco, das FiVincenzo
tífica;
Bettino Craxi, outro ex-chefao da
modo a esclarecer e desfazer suso
verde
e
nanças)
(Francesco
Itália, de quatro processos iniciapeitas que, dentro e fora do país,
continuado
Ambiente)
Rutelli,
dos pelos magistrados de Milão.
não danificam apenas a sua pesa
vam
avaliando
possibilidade
soa, mas a imagem e o prestígio
Tornando inócua a próxima
de reincorporar-se ao ministéda Itália.
votação do plenário do Senado,
rió, mesmo no caso do partido
autorizando ou negando licença
A nova atitude de Ândreotti
democrático da esquerda manter
estimulou outro parlamentar e
para processá-lo, Ândreotti fez
súa promessa de não votar a
ex-ministro democrata cristão —
confiança ao governo Ciampi,
jus à fama que há quase meio
Vincenzo Scotti — contemplado
século o identifica como o políticomo anunciou ontem à tarde
seu secretário Achille Occhetto.
com três notificações judiciais por
co mais esperto da Itália. Muito I Andreotti confia na justiga
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A fritura de Engholm é um episódio curioso da ética da vida politica alemã. Homem de posições
moderadas, amante das artes e dos
bons vinhos, ele começou como alvo de uma campanha difamatória
de bastidores, movida clandestinamente por seu adversário Barschel
— que o apresentou aos eleitores
como sonegador de impostos, aidético e homossexual, e provocou sua
derrota nas urnas. Quando Der
Spiegel denunciou o jogo sujo dos
democratas-cristãos, o feitiço virou
contra o feiticeiro e Barschel, sob
pressão, suicidou-se. Engholm, posando de vítima, foi beneficiado:
num novo pleito convocado para
maio de 1988, ele e seu partido
venceram por maioria esmagadora.
O crime que lhe trouxe descrédito foi mentir para o partido, para
as autoridades e para o povo alemão, sustentando que só tomou conhecimento da campanha difamatória quando as denúncias surgiram
na imprensa. Ontem, após um fim
de semana de novas revelações na
imprensa, ele foi obrigado a admitir
que sabia de tudo antes da eleição
de setembro de 1987.
Ao apresentar sua renúncia.

não-

do

SPD

Engholm, de 53 anos, que deve sua
ascensão à luta contra a desonestidade em política, disse que não poderia continuar à frente do partido,
maior trunfo — a
pois perdeu seu"Sem
essa reserva de
credibilidade.
confiança não posso continuar representando meu partido nem meu
Estado com a mesma imparcialidade", declarou ao sair de uma reunião da executiva do SPD.
A renúncia do líder social-democrata é o mais recente escândalo
político de uma série que, nos últimos 12 meses, derrubou cinco ministros na Alemanha. Um deles, o
ministro da Economia Juergen
Moellemann, renunciou em janeiro
após admitir que usara cartas com
papel timbrado do seu gabinete para promover um produto fabricado
por um primo.
Johannes Rau, veterano premier
da Renânia do Norte-Vestfália, e
candidato do SPD que perdeu para
Kohl nas eleições gerais de 1987,
assumiu como líder interino do
partido. Em Schleswig-Holstein,
Engholm será substituído por Heide Simonis. primeira mulher a assumir a chefia de um governo regional na história da Alemanha.

alemão
Metalúrgico faz
RDA
greve na exDRESDEN, ALEMANHA — Ao
final do primeiro dia da primeira
greve de metalúrgicos e siderúrgicos
na antiga Alemanha Comunista em
60 anos, empresários e sindicalistas
concordaram em retomar as negociações sobre aumentos de salários
e equiparação salarial com a ex-Alemanha Ocidental.
Só ontem 16 mil trabalhadores
cruzaram os braços nos Estados de
Brandeburgo e Saxônia e o maior
sindicato alemão, o IG Metall,
ameaçou estender a paralisação a
todo o leste e também ao lado ocidental se os empresários insistirem
em ignorar um acordo coletivo de
1991 que prevê aumentos de até
26% a partir de abril deste ano.
Segundo um porta-voz do IG
Metall, se a nova rodada de negociações fracassar a paralisação atingirá imediatamente 38 mil trabalhadores — do total de 330 mil
metalúrgicos e siderúrgicos do leste.
Por sua vez, os empresários advertem que a greve poderá provocar o
desaparecimento de 100 mil empregos na região.
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Bentsen, mencionou o México,
TEODOMIRO BRAGA
e Argentina e fez ostengvos
Chile
Correspondente
mexicano
elogios
—
WASHINGTON
detalhar Curlci ao presidenten°"hnm
Ao detalhar
JVA^HI^GTON
Ao
ins.
m<rnri""i
Stillry'f.
Síiliriüf,
Frn
n»"hnm
politica
pela primeira vez a nova política
do
Ci/bticitou
o
maior
tante
país
America Latina,
dos EUA para a América
nente, o Brasil, a exemplo. diS^ue
vice-secretario de Estado, ClifClif¬
o vice-secretário
tinha se verificado, na partel-da
ton Wharton, manifestou o vigomanhã, durante o discurso. efe"viroso apoio do governo do presi~
ce-secretário
de Estado. .;
Clinton às
as reformas
dente Bill Clintón
"As
mudanças na América-,Laimplantagao na
econômicas
economicas em implantação
tina
hoje
freqüentemente vêm: de
parte sul do continente e deixou
líderes
inspirados:
de home,rt9'coFran¬
de fora o presidente Itamar FranSalinas
e Cifflos
mo
os
presidentes,
rela?ao de líderes
lideres políticos
co da relação
politicos
têm
lideMenem
(Argentina)
que
Washington
e
mais admirados em
dramáticas
refdhttias
rado
as
mais
o Brasil do grupo de tigres do
econômica que suas socied'áJ!les
continente latino-americano.
"Com o México
têm visto; e o presidente Patjjcio
Mexico se modernizanAylwin (do Chile), que estuprodo, com o Chile crescendo a 9%,
movendo
crescimento econômco
com a Argentina desfrutando
a pobreza'Vreàsale
enfrentando
saudavel e altos níveis
niveis
uma moeda saudável
falou em nome
tou
Wharton,
que
de investimentos, com a ColômColom¬
o secretáde
Christopher
porque
bia preparando-se para desenvolteve
de
ir
à Europa
rio
de
Estado
ver o maior novo campo de petrópetrosobre
conversações
de
participai
leo do mundo, ée tempo para
Brasil
só
na
Bósnia.
o
conflito
O
começar
comegar a falar sobre os tigres
durante
intervenfoi
mencionado
latinos", ' disse Wharton.
ção do empresário Roberto TeiWharton falou numa conferênconferenxeira da Costa, presidente da emcia intitulada A América
America Latina e
presa de investimentos Brasilpar.
os Estados Unidos: a agenda da
Ele afirmou que a inflação contiadministração Clinton. O Brasil
administragao
nua o grande problema no Brasil.
ienr>rado nos
nns discurniscnrtamhem foi ignorado
também
sos do subsecretário-assistente do
1 I O Banco Europeu de InvestiDepartamento de Estado para
mento Vai abrir uma linha de crédito
Assuntos Interámericanos, Berde US$ 1 bilhão para países latinonard Aronson, e do secretário do
americanos e asiáticos. O ^ap^io
foi feito ontem no primeiru. t^da
Tesouro Lloyd Bentsen. Eles
aproveitaram pára reafirmar ò
11a Conferência Interparlamcntar
compromisso do governo Clinton
Europa-América Latina. A coiíferência, que discutirá a integração
com a implementação do Nafta, o
acordo de livre comércio entre
econômica dos dois continentes, reuniu cerca de 10Ò parlamentares na
EUA, Canadá e o México.
sede do Párlatino, em São Paulo. O
A conferênciaíoi a 23a reunião
presidente do Senado, Humberto
anual sobre as relações dos EUA
Lucena participou da sessão-Mucom a América Latina promovida
ao lado dos presidentí^do
gural
Américas
e
pelo Conselho das
Parlatino, deputado Humberto
reuniu autoridades e líderes emCelli, e do Parlamento Eurti^u,
presariais. Ao falar sobre a meEgon Klepsch. Todos destaCàifíim
lhoria das perspectivas econômia importância da integração ;da
cas na América Latina, o
Europa com a América Latina.
secretário do Tesouro, Lloyd
[')(}
A estratégia
"Os direitos humanos consti?
tuem o âmago da política externa
americana", apontou o vice-secretário de Estado, Clifton Wharton,
ao expor a nova política dos Estados Unidos em relação à América
"Os Estados Unidos irão
Latina.
direcionar sua ajuda e influência em
todas as formas possíveis para assegurar às nações deste hemisfério o
respeito aos direitos humanos e o
fortalecimento das instituições democráticas que promovam o domínio da lei".
Os prinicipais itens da estratégia
dos Estados Unidos para a América
Latina:
"Nós
Corrupção —
queremos
dividir nossa experiência para ajudar os governos democráticos a lutar contra a corrupcão e outros
abusos do poder. Corrupção é um
câncer que irá destruir a democracia — e as oportunidades de investimento — se não for erradicado",
apontou Wharton.
Agenda — Os principais comcom a América Latina
promissos
são "fortalecer as instituições democráticas, defender os direitos humanos, lutar pela justiça social,
apoiar reformas econômicas e mercados livres e proteger o meio-ambiente".
iisi-

Escândalo
BONN —
Desacreditado por seu
erivolvimentó num escándalo politico ocorrido
há mais de
cinco anos,
Bjoern EngBjoern Engholm
holm, uma
das maiores esperanças dos socialdemocratas alemães, decidiu, abandonar a política renunciando á chefia do Partido Social Democrata
(SPD), ao governo do Estado de
Schleswig-Holstein, e à disputa pela
sucessão do democrata-cristão Heirríut Kohl como chanceler (chefe de
gtjverno) da Alemanha. Sua renúncia é um duro golpe para o maior
partido da oposição, a apenas 17
meses das eleições gerais.
• Engholm é vítima de uma obscura campanha de difamação, que
após comprometer a lisura das eleiçoes regionais de setembro de 1987
pòs fim a 38 anos de domínio dos
democratas-cristãos em SchleswigHolstein, e levou Uwe Barschel, seu
antecessor como primeiro-ministro
estadual, a se matar num hotel em
Oenebra, poucas semanas após a
votação.

EUA

Bérégovoy

enterra

leva

¦ pa R l S — O ex-primeiro-ministro
-socialista francês, Pierre Bérégovoy, que se matou sábado com um
..'tiro na cabeça, será enterrado com
« Honras de chefe de Estado na cida'"•de
de Nevers, região Sudeste da
'.França,
onde foi prefeito e deputado. As cadeias de televisão modificaram seus horários para transmitir os funerais e até a Igreja
católica, que condena o suicídio,
.¦vai abrir uma exceção, enviando
-para o enterro o
padre Di Falco,
capelão e porta-voz do arcebispado
de Paris.
Com seu gesto, Bérégovoy provocou uma tragédia política cujas
conseqüências ainda não podem ser
avaliadas e desencadeou uma saraivada de críticas sobre a ação da
| imprensa, acusada de irresponsabii lidade.
"Existem
palavras, caricaturas e
imagens
que têm a potência de ti|
ros," escreveu ontem o ex-premier
socialista Laurent Fabius no jornal
Le Monde. François Léotard, atual
ministro da Defesa , condenou no
mesmo jornal a campanha de calúnias contra Bérégovoy.
"Bérégovoy foi a
primeira vítima de uma nova cultura. A seu
modo foi precursor de um holocausto, não o holocausto do ódio,
mas da ironia, mais requintado e
cruel. Fascismo elegante, sedução
discreta da calúnia, recusa de qualquer compromisso que não seja
com o escárnio", investiu Léptard.
"A moda é ser
E acrescentou:
cético e desprezar com tenacidade.
Alguns se aprazem em difamar com
! regularidade semanal como se fossem às compras. O fascismo do futuro está contido nesta cultura meticulosa que nos encerra num
círculo de descrédito. Começa com

dos

americana
Ongs — Na sua assistência- a
outros países, o governo- Clinton
pretende aumentar o papel dáljlociedades civis, prestigiando aíHQrganizações Não Governamentais.
"Esses
grupos governamentai.s^ao
vitais para á1 genuína democraèiii",
^
disse Wharton.
—
do
implementação
A
Nafta
acordo de livre comércio còm o Mé:xico e Canadá é o
principal óbjjjtivo!'
' dá
de Clinto^paeconômica
pauta
ra o hemisfério. .o1
¦ Haiti — O governo Clinton; jpn'
sidera "ilegal", o atual regim,çJcno
poder no Híjiti e defende o retalio
do presidente Jean Bertrand
'.A A|isti•
.
.v
.1
de.
"Nossa
V
é^recu-'
Cuba
política
sar apoio à ditadura de [Fidel]:tastro e ao mesmo tempo abrir a porta
para uma Cuba democráti'ea'\
apontou Wharton.
O govemójCliNarcotráfico
ton pretende ajudar os governos1 da
região no combate ao narcotráfico.
Militares ¦— Além de apoiar os
esforços das nações latino-américanas "para estabelecer uma firme áutoridade civil sobre as forças armadas", o novo governo americano
quer os exércitos do hemisféri&.m-,
tegrando forças internacíonaj^de
paz. (T.B.)

-•<- ¦ V..,..-.
¦;
i
<;
Recepção calorosa

Um segundo grupo de 14
palestinos deportados que estavam os Jordânia foram recebidos como heróis na Cisjordânia e Faixa de Gaza após
autorização de Israel para que
30 palestinos Voltei» a sm lares. O gesto foi táterprertado
com um ata de boa voníade
para dar çoÈtinuidadeàs nego4* x
: >.-'X'^
Emboscada
Um homem não identificado
assassinou a tiros o ministro dos
Transportes Ferroviários da Armênia, Ambartsum Kandilyan, e
um assessor, quando os dois viajavam em um automóvel na capital, Yerevan. Segundo a polícia, o
ministro pode ter sido assassinado
por criminosos sem ligações politicas, mas as razões são desconhecidas.

òaçôes de paz no Oriente Mç5j
dio em Washington. As.nego-.
ciações recomeçaram ontem :e
os sírios voljaram a insistir-que.
Israel deve sair das Colinas de
Golã. EmTel Aviv, o ministro'
v das Relações Exteriores, «Shi^
mon Pferes, negou que Israel'
queira diaíogar diretamenfí
comaOLP.
-•
::
•' f>ll
Escobar negocia'
O barão do narcotráfico e.jçhefão do cartel de Medellin, Pablo
Escobar, enviou uma carta, ao
Ministério da Justiça da Colombia oferecendo para entregar-se
caso o governo garanta publicamente e por escrito sua segurança
pessoal e de sua família. Qutra
exigência é que ele seja colopado
em uma prisão com telefone e
cozinha.

Andorra democrática
Andorra, pequeno março, 75% os 60 mil mocráticos e sociais,
habitantes do princi- que não eram garantipaís entre a Espanha
dos em lei. O princiFrança, deixou de ser pado aprovaram
o último país feudal adoção de uma nova pado era regido por
da Europa. Após um constituição que de- um estatuto aprovado
referendo em 14 de termina direitos de- em 1278.
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sobre o acordo de paz
Guerra prosseguia na antevespera da reuniao parlamentar em que servios dirao a palavra final
— Renter
.
Sarajevo
cap a irvn — a —-.fry?*:—na sessao" pariamentar de amanha.
nomas obedecendo criterios etni-muQulmana que sotreu cercorservio
^fllL
~
bombardeou ontem a capital da
cos. Os servios da Bosnia conside0 lider dos servios da Bosnia,
por um ano e hoje esta, teoricamen',
te, desmilitarizada e sob controle
ram que o projeto da demasiadas
Bosnia-Hcrzegovina menos de 24
que ameagou renunciar se o parladaONU.
vantagens a seus inimigos mu<;ulmento nao ratificar o piano de paz,
. . .horas depois de seu lider, Radovan
hSftjjlF
y"
Os muQulmanos denunciaram
«
manos e croatas.
anunciou que fara uma serie de ne, ,Karadzic, ter assinado, em Atenas,
gj Sc>
\
Lideres ultranacionalistas voltaaos deputados para
o piano de paz das Nagoes Unidas
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y;f
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maioria votara a favor. Talvez eles
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Bosnia em. 10 provincias semi-auto'fr»«»rv

I
hh
i„,
l^çíinton pretende enviai1 tropas
ló"
®J
"I
*4f P""! 1 1 i'J
® J
l
M V mam ¦
VI
I ft 1
I
1 H
IjJ
nao tem
tem
11
; Otan não
j
1
shL
1
agir
meio para agir
M
|
M
¦
I
Erf**?
¦
I
JH!
I
J 3
1 I
u
JT
—
¦"
A
Otan
H
(Organi(Organiftn-ju,BRUXELAS
•.;.'Zação do Tratado do Atlântico
Norte) admitiu que terá dificulda«tydés em pôr em prática o.plano de
H"
Lpaz de emergência que deverá ser
,Lpaz
H
HT * Q I I ¦¦[
«
m V , V W gkWg i
, implementado imediatamente se oo
v
¦
ií!.implementado
Aj A S t W
%JBg
jg a nS
* f S ift
da
Bósnia
Bosnia
dos
sérvios
Hj
I
I
I
¦
¦
W % ¦¦ .H\".
servios
HH
¦¦
1
¦
R
B
I
I
I
portamento
^parlamento
I
|
j
_jHB
H B B ^ I mSS| W M
WM
H
mediado
Hj
amanha o acordo mediado
I
.jmificar amanhã
I
I
..^.jj^ificar
I
W
V
A
f
J
||
m
^Hb
alianga milimiliH
Bk,
pela ONU. Fontes da aliança
jL
Pj"
"¦*rr ocidental
mM1
|9
ocidenial duvidam mesmo que
que
^Sfconsiga
^Sfconsiea reunir o número de solH
dados necessários — entre 60 mil e
dos
'""/HL
dos
r í75- mil — dada a relutância
comprometer
l'<
paiscs membros em comprometer
'Mjpaíses
- ••';seú
H
mJHH » W a 1 I I | W
agao armada,
n| .ft W. i HB
H
armada.
m
vB w
seu pessoal em uma ação
H-coH
nBln|
H ¦
.. ...O primeiro sinal concreto de coa....O
a5*''B;i WBF JM
I
4
Jlllfl
al
H B Wm m w» f K
—Ju
dos
H
djg
«HH
Hv
m
¦>
laboragao militar paruu
,..laboração
W
Jf
parlju ontem dos
| |
gg|^^
||
B-|| ^ |
¦
Jy .4WBI
¦
IB
I
Bill
H
¦
m
J8k
Estados Unidos. O0 piesidente
..Estados
ptesidente Bill
H'"
JaF ^M
|M| m
Jm WaK
enI-'
CÜnton
Clinton disse estar pronto para enH_
jli.
terrestresjamericanas
viar tropas terrestres'americanas
0h "'como
0k
"como
de
.
forga de
H.v,
integrantes de uma força
"Os
M
Estados
Estados
.'"páz
paz internacional.
um
estao dispostos a apoiar um
. Unidos estão
H'
"esforço
"esForgo da ONU, cora
¦
com um grande .
COM A SUA
SABIA SOBRE AL6UMA COISA ACONTECER
ww
n,,
i.a^ut.yH
EsqUE,qa TIJDO O QUE VOCE
disse.
¦
europeu , disse.
comprometimento europeu",
'"'
de
¦
_ _ _
Clinton reafirmou que o envio de
-..._
^
r.«.«..».pU
H...
'-•¦suas
'--suas
M
PASSAGE
SUA
CASA«
SEGUROS R ESI D E NGIAIS • CHEGOU SOS
.jHHHRMMHh _ I
H
aprovagao
tropas depende da aprovação
1 ""pelo
dos
BBsMHISil^M H,,
H
,
_
povo americano e de apoio dos
"•'aliados.
CASO MiM|J
H
ESTA GARANTIDA. CASO
VOLTA ESTÁ
aliados
¦
RESIDENCIA BCN, O SEGURO RESIDENCIAL
H
JBSfl I
de
semana, o plano
Até
Ate o fim de semana
piano de
^
;-n'paz
-u:paz parecia fadado ao fracasso. A
PARA
A
D
AU.TOMOVEL FIQUE PARA
O SEU AUTOMOVEL
MERCADO.
COMPLETO DO MERCADO
MAIS
^K^JyHHj
•' súbita
-flHl
ser^9^
mudanga de posição
^ubita mudança
posigao dos sér¦•"'j.
Karadziç,
Karadzic,
cujo
líder,
lider,
Radovan
PARA
L..vips.
,vj.QS,
VOCE TRAS, VOCE GANHA OUTRA gf
COWIE:9AR» VOCE
PARA COMEÇAR,
assinou preliminarmente o acordo
no domingo, pegou a Otan de sur1
PASSAGEM PARA BUSCA-LO,
VARIAS
t
CONTRATA VÁRIAS
dis"
B
de disAlém da dificuldade ^e
presa.
pre^^emda^ficuldade
p.or do contingente necessário, a
ARI A
RODOV1ARIA.
Oh
AEREA OU RODOVI
EM
COBERTURAS
B'
logistiH
tera problemas logísti,or.ganizagao terá
, • .organização
cos, de estabelecimento das normas
CHAVES? NAO 9
O PROBLEMA E PERDA DE CHAVES
UMA UNICA APOLICE,
comando
definigao do comando
I
.de'agao^
f de ação e de definição
H-"
fl
contingente.
, deste novo contingente.
TERA UM ¦
VOCE
PROBLEMA:
NoTEM
Franga e No, -- Bélgica,
S
Belgica, Holanda, França
DANOS
ATE
DESDE INCENDIO E ROUBO
0
"'ft.lbga
"'Filbga
estão
estao
disseram
fl
prepaprepaque
ja
__ H
^
^
""radas
"radas já
a enviar mais tropas para aa
¦
ALEM
ALEM
R
AUXILIA-LO.
AUXIL1A-LO.
PARA
CHAVEIRO
ELETRICOS, ENTRE OUTRAS.
;
^|
HJ
neate o momento neBósnia,
Bosnia, mas até
5
- - nhum destes
—
dispôs a dar
dar
S
países
paises se disposa
I,,
RESIDENCI A BCN
DISSO, SO SOS
UM pacote
PACOTE
VOCE leva
LEVA um
COMPLETAR, ' voce
Para
PARA completar,
<, »'
R
estimati¦
diregao. A estimatium passo nesta direção.
.^iüL de até 75 mil homens feita pela
//oFEBECE SEBVlfOS DE LIBPEZA, ft.
DE SERVIOS DE ASSISTENC1A EMEHCENCIAU*
I
Otan, para uma operação amplia^tp™5umawtoamplta!
H
(-^>f
da, parte do pressuposto de que
_
.
D—
que
REPAROS K|
SIN ISTRO,
DE
CASO
-T'f EM
PARA CASA! EM CASO DE SINISTRO* UM
resisenfrentarao resisnao enfrentarão
seus homens não
Caso contrário,
contrario,
¦
campo;Caso
tència
tencia em campo.
H
....-i •
INSTALA?OES H,
DE
E M E R.GeNtl AIS
do
CASA
calcula o0 ministro da Defesa do
H
GUARDA VAI TOMAR CONTA DA SUA CASA
'
H
numeCanadá,
Canada, Kim Campbell, este númeH,„
—
rcTdeverá ser três vezes maior.
roTteverasertresvczesmaior.
H
HIDRAULICAS E ELETRICAS, LOCA?AO DE O
NUM
FAMILIA FICAM NUM
ENQUANTO VOCE E SUA FAMÍLIA
¦«•« A Otan deseja incluir
anti»
iticluir seus anti¦
Fria
e
da
Guerra
inimigos
paipaigos
FOG AO E GELA DE IRA, CASO 9..:
FREEZER,
SE O
HOTEL POR CONTA DO SEGURO.
entanoperagao. No entanH"J
ses neutros na operação.
¦
afastado
Russia parece ter se afastado
tp,
to, a Rússia
DE
DE B
TRANSM ISSAO
SEJAM DANIFICADOS, TRANSMISSAO
c AI R,
TELHADO
1 ttnHl/w
¦enviar
¦
de sua promessa anterior de enviar
tropas e a maioria dos países do
E
SERVI^O B>;
URGENTES
MENSAGENS
EM CONSEQUENsimplesmente
Leste europeu alega simplesmente
B
^
H,;.
Em
M
não
nao ter dinheiro para isto. Em
#>U>—^
„
A
DE
INFORMA9AO
¦
seCIA DE SINISTRO, NOS GARANTIMOS
Amsterdã, Willem v;n Eekelen, seAmsterda,
^ ..
cretário-geral da União da Europa
CoD
brago armado da CoOcidental, o0 braço
Ocidental,
TELEFONICA.
B^"DA
CASA.
PROVISORIA
COBERTURA
.
.
¦"- munidade Européia,
n
Europeia, disse que aa
"
estranI
primeira tarefa das tropas estranSEU
SOS RESIDENCIA BCN. CASA, COMIDA, l;r,
CUIDAMOS DE SEUS FILHOS E ATE DO SEU
'"géiras
'"geiras
arserá
zação das arsera a neutral
neutral.zagao
¦maspesadasempoderdosservtos.
¦
em poder dos sérvios.
mas
pesadas
VOCE. HL
ROUPA LAVADA E MUITO MAIS PARA VOCE
E
CACHORRO.
cachorro. SE VOCE ESTIVER VIAJANDO E
-jwm
"I
secretario de EstaEstaIS
^r,
EU I PARIS — O0 secretário
íio
H
do americano, Warrtn Christopher,
Christopher,
disse a seus interlocutores europeus
europeus
^
'que a
"que
comunidade internacional deve
deve
SI
'
manter a pressão
r^jfS
pjos
in
pressao militar sobre os
d: paz assinado
servios caso o0 acordo d;
sérvios
assinado
Em
^Mjjy
M,
Hu
residencia b c
em Atenas não
ratifieado amaamaH
nao seja ratificado
nhã.
nha.Christophereneortrou-seontem
Christopher encontrou-se ontem
H
"1*5
SegiiradOra
W;
Assistencia assegurada
ill Seguradora
I Pa
com os chanceleres da Espanha, Ja__ ,
..
JaHI
H
""vier
24 horas por dia.
""vier
Michalis
Solana, e da Grécia,
Grecia. Michalis
fl
de
. Papakonstantinou, no segundo dia de
|||Os Servifos
Segurado.
'
Guia do Segurado.
limites e valores ^estipulados no Quia
menclonados têm
tem seus limltes
Assistencia Emergencial mencionados
(")
(*) Serviços de Assistência
obter
um giro com o0 objetivo de obter
apoio dos aliados a unu
uma ação
agao armada na Bósnia.
Bosnia.
——
———

JORNAL DO BRASIL

BRASÍLIA

*94* terça-feira, 4'5/93

-ia*.

Lffl
agita

Ministro
Partidos

esperam

na

capital

as alianças políticas
para definir
Fotos de Júlio Fernandes
Sigmaringa não faz restrições ao
no
ingresso de Maurício Corrêa
"é difícil
PSDB, mas ressalta que
um quadro político forte não ter
problemas ao entrar em qualquer
partido".
Porta aberta — O presidente
do PPS-DF, deputado federal Augusto Carvalho, disse que já conversou informalmente com o ministro Maurício Corrêa e afirmou que
o partido está aberto à sua particiSM<V, Jfil ?<i
"Não seria impossível ter
:
|^Hg8gi| pação.
Maurício Corrêa como o candidato
do PPS a governador", revela. Mas
o deputado defende que as esquerdas se unam em torno de um nome
seu
definir
Corrêa
futuro político
Partidos aguardam Maurício
que tenha mais chances para vencer
o candidato do governador Roriz
haja na eleição
caso
acredita
na eleição para governador. Segunque,
informalapresentaram,
se
PSDB
do Augusto, a sucessão do próximo
para governador uma polarização
mente, como alternativas partidaPP,
e
PT
do
pode
candidatos
entre
ele
ano não pode repetir o quadro polirias para Maurício Corrêa, se
candidatura
terceira
uma
surgir
o
Segundo
tico de 1990, quando o PT não
realmente sair do PDT.
os
entre
aliança
uma
partidos
com
Ge.
PSDB,
do
participou da Frente Popular.
presidente regional
Ale
centro-esquerda.
de
esquerda
uma
é
o
As especulações incluem, tamCampos,
raldo
partido
"não
bém, o PTB como uma alternativa
guns militantes consideram a possiopção real para o ministro e
bilidade de uma aliança a com o
há impedimento por parte da Exepartidária para o ministro MauríRoriz.
do
PP,
legenda
governador
para
partido
cio Corrêa. O senador Valmir Camcutiva Nacional da
CamGeraldo
federal,
essa participação".
Abismo—O deputado
pelo presidente regional do partido
afinidades
foi consultado,
existem
lembra
Seixas
Sigmaringa
que
(PSDB-DF),
garante que não "no
pos
"abismo" uma terceira
PTB, entra
lembra
mas
entre o partido e o ministro, como
de
que
classifica
desejar". O
sai
e
o apoio ao governo Itamar.
quem
quer
candidatura à sucessão de Roriz.
quem
Legislativa,
Câmara
líder do PT na
Segundo ele, a oposição deve faciliA deputada distrital Maria Aba"gostaria muiespera
Magela,
que o miGeraldo
tar uma aliança eleitoral e política
dia (PSDB) diz que
um
a
filie
se
nistro
uma
intetenham
se
partido progrescom partidos que
to" que Maurício Corrêa
"O nome
"Ele é um
ressalta
mas
sista,
que todos os fide
identidade
programa.
grasse ao partido.
o mesmo
têm
PT
ao
liados
condição
a
ser
não pode
principal
quadro político de peso, um fortístratamento.
para a união das siglas", defende.
simo candidato", avalia. Abadia

decisão

A decisão do ministro da Justiça
e senador pelo DF, Maurício Corrêa, de deixar o PDT é aguardada
com ansiedade por alguns partidos
que disputam seu nome para a su"(Sessão
do governador Joaquim Ro"fiz
ao governo do DF, no próximo
ano. Segundo um dos integrantes
"d't direção regional do PDT, "a
Situação está desconfortável" e o
desligamento acontecerá até o final
tio mês.
" Pela legislação eleitoral, os can4idatos à sucessão devem estar filiados aos partidos um ano antes
das convenções partidárias, que começam, geralmente em junho. Os
desentendimentos com a direção
nacional do PDT se acirraram de'jtòis
que o ministro respondeu às
criticas do governador do Rio de
Janeiro, Leonel Brizola, à venda da
Companhia Siderúrgica Nacional.
'.^'. Vários
partidos do DF não querem deixar à solta uma liderança
política que conquistou um dos
maiores colégios eleitorais da cidadê e que è determinante na conforomação do quadro político para as
eleições do ano que vem, segundo
pesquisas de opinião. Mas as especulações são muitas, e os partidos
ainda estão confusos quanto a canditiatos e alianças. Um membro da
difeção do PDT-DF, amigo pessoal
do ministro, avalia que cerca de 50
militantes do DF deixarão o PDT
•com Maurício Corrêa.
""^Alternativas —
O PPS e o

sucessão

Escândalo
JORGE VASCONCELOS
Acusado de forçar a redução do
^mero de transplantes de rins no
dfcfcspital de Base de Brasília (HBB)
•^transferir os pacientes para uma
TÍfnica sua em Taguatinga, o médiVilbert Bello está afastado do
«cargo de coordenador da Unidade
:de Transplantes desde a segunda'.feira
da semana passada. A infor< mação è do diretor do HBB, Laír• son Rabelo, que encontrou no afas'
tamento de Vilbert a única maneira
tde retomar a média de seis trans; plantes por mês.
, Embora Laírson diga que o
1 afastamento se deu há uma semana,

de

Maurício

medico
de
afastamento
documentos necessários para fundepor nos próximos dias na sindium assessor da Secretaria de Saúde
cionamento.
cância instaurada pelo secretário de
garantiu que o próprio Vilbert peOs pacientes da clínica são subSant'Anna.
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BRASIL revelava seu envolvimento
outubro do ano passado o HBB
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mil doentes renais
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de ser a
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hospital,
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no
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de fazer transplantes
membros da equipe antes chefiada
estoques
de
dispor
a
única do país
estavam sendo atendidos na Clínica
por Vilbert, Luiz Ronaldo, que vai
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fabricado
OKT
do medicamento
Nephron, em Taguatinga, que está
acumular o cargo com o de chefe
de
nos Estados Unidos. O remédio é
um
e
Vilbert
de
nome
em
grupo
do Departamento de Urologia.
utilizado quando o organismo do
médicos. De acordo com uma funApesar das denúncias, Vilbert conpaciente, após o transplante, rejeicionária da Administração de Tatinua lotado na Unidade de Transta o novo órgão.
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PROGRAM
no
i Show de viola
Teatro Garagem
! O violeiro e cantador Marcos
Mesquita estará no Teatro Gara'gem do Sesc da 913 Sul, sexta-feira,
a partir das 21 horas, apresentando
•seu mais novo show, Estrela da
¦ Madrugada, acompanhado de flautas, violão caipira e percussão. O
'músico
volta ao palco para uma
¦amostragem de novas e antigas
r composições, relembrando o Trem
•do Pantanal.
»
___

!

CINEMA
'Diálogos Angelicais — Cine Brasília na 106/
•107 Sul (Fone: 244-1660) às 16h, 18h e 20h e
>22h.
As Melhores Intenções — Cultura Inglesa —
'708/709 Sul (Fone: 244-5650). De segunda a
"sexta-feira, às 21 horas. Sábado e domingo,
«ás 15h. 18h e 21h.
Questão de Honra — Drive-ln, no Autódrnmo
'(Fone:
273-6255). às 20h e 22h. Drama (12
'anos).
^
"
— Cine Park 2 (Fone: 234Iperdas
'3336) às e15h,Danos
17h. 19h e 21h. Cine Atlàntida, no
'Setor
de Diversões Sul (Fone: 224-1968), às
" 15h. 17h,
19h, 21h.
-Perfume de Mulher — Cine Park 4 (Fone*.
,234-3336) às 15h40, 18h20, 21h. Cine Márcia,
•no Conjunto Nacional (Fone: 225-1233), às 14h,
,16h40, 19h20e22h.
•Traídos pelo Desejo — Cine Park 3 (Fone:
i234-3336) às 17h30. 19h30 e 21h30. Drama (14
.anos).
'Um Distinto Cavalheiro — Cine Park 7 (Fo,ne: 234-3336) às 15h. 17h10, 19h20 e 21h30.
«Aventura (12 anos).
'O Último dos Moicanos -Cine Park 6(Fone:
'234-3336) às 15h, 17h10, 19h20, 21h30. Drama
(12 anos).
1¦ Eternamente Jovem — Cine Park 8 (Fone:
234-3336) às 15h. 17h, 19h e 21h.
Boudu Salvo das Águas — Sala Alberto Ne, pomueeno do Teatro Nacional, a partir do dia
. 8. sempre às 19h. Entrada franca.
i Vencer ou Morrer — Karim, na 110/111 Sul
(lone: 225-1233). às 15h, 17h 19h e 21h. Park 5
| (fone 234-3336). às 16h30, 18h10, 19h50 e
21h30. Drama (12 anos).

¦

Capital observa

de perto o drama
dos nordestinos
moradores das superquaOs dras de Brasília voltam a
conviver com a miséria dos migrantes nordestinos, que invadem
áreas públicas diante da falta de
moradia na cidade. A pernambucana Maria Damiana da Silva há
15 dias montou um barraco no
gramado entre o Eixo Rodoviário
Norte e a 115 Norte, onde mora
com o marido, Severino da Silva,
e dois filhos, de 4 e 2 anos de
idade. No cardápio da refeição
que preparava ontem à tarde, restos de peixe e de carne, rodeados
por uma nuvem de mosquitos.
Damiana e Severino chegaram
juBrasília em 1983, vindos do município de Afogados da Ingazeira,
interior de Pernambuco. Moraram em barracos nos mais variados pontos do Distrito Federal, a
maioria das vezes no Plano Piloto. Antes da 115 Norte, viviam há
meses no terreno baldio invadido
entre o Setor Bancário. Norte e a
"Nós saímos de lá
201 Norte.
porque o pessoal bebe demais. Eu
e meu marido não somos de bebida", disse Damiana, explicando
os motivos da mudança de endereço. Enquanto Severino estava
fora, à caça de um biscate, Damiana disse que só sai da 115
Norte se for beneficiada pela politica de concessão de lotes do governador Joaquim Roriz.
Questionada sobre as condições de higiene da comida que se
servir, respondeu:
preparava
"Não tenhopara onde ir. Por isso
para
a comida está deste jeito. Mas eu
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inscrições
j
•
dfc
Universidade
da
inscrições para o segundo vestibular
os
entre
abertas
estarão
de
1993
próximos:-,
As Brasília (UnB)
dias 10 e 15, de 9h às 16h, na Entrada Norte do Instituto CentraU
de Ciências, o Minhocão. As provas serão realizadas de 13 a 16
UnB

abre

julho.
,
A UnB está oferecendo 1.340 vagas, sendo 661 para a area
ciências exatas e 729 para ciências humanas. Neste total, estão-,)
— administração,
incluídas 192 vagas para nove cursos noturnos
arquivologia, licenciatura em matemática, física, química, biologia,
português, educação artística e pedagogia.
A taxa de inscrição, no valor de CrS 630 mil, deve ser paga no
Minlwcào. Os»,
posto do Banco do Brasil que será instalado no
candidatos devem portar documento de identidade e o comprqV(„
vante da taxa de inscrição. A Diretoria de Acesso ao Ensino.,,
Superior da UnB aceitará, até o próximo dia 15, inscrições por£
carta de candidatos de outros estados.
Ecologia
Nesta quinta-feira o Jardim
Botânico assinará convênio
com a White Martins e o Unibanco, no valor de US$ 64,4
mil, para a criação do projeto
ecológico denominado Águas
do Cerrado, com o objetivo de
promover a recuperação de
suas áreas degradadas e do viveiro de plantas, devendo também permitir a implantação de
um programa especial de educação ambiental.

Telefones
A Telebrasília vendeu 5 mil
823 linhas itelefônicas, nó mês,,'<
de abril, dentro de seu novo
plano de expansão, no qual ó ()
telefone residencial foi cotado',,""
a CrS 26,6 milhões e o comerj
ciai a CrS 28 milhões, em até
12 parcelas. Desde ontem;''"
quem quiser comprar telefone.,;
novo vai pagar mais caro. Au
linha residencial subiu par-â-y
CrS 34,6 milhões e a comerçiíjU
para~Cr$ 36,4 milhões.
teatral
meça a rápida temporada brask,
<
liense dé Capitães de areia.
Na próxima semana será^í
vez de Amor de quatro, com
Jonhsôn, Ricardo Petragliá'*è*g'
Roney! Vilela, outra comédia
cujo tema é a liberação sexual
dos anos 70, na Sala Villa-Lobos. Na Sala Martins Penna,--«
Débora Bloch e Luiz Fernando-^
Guimarães voltam com o su-p?
cesso Fica comigo esta noite

Overdose
Este mês promete uma têmporada teatralal das mais variadas e
movimentadas da cidade. A semana começa bem, com a estréia amanhã, na Sala Villa-Lobos, da peça Solidão, a comédia,
um solo do ator global Diogo
Vilella, onde ele representa vários personagens, sempre com
muito humor. Também amanhã, na Sala Martins Penna, sob
a liderança de Jonas Torres, co-

Fiscalização
cidade, dentro do
programa de controle e vigilância sanitária. Laércio Cardoso, diretor do
Departamento de
Fiscalização, explica
que os inspetores

O Instituto de Saúde do DF iniciou
ontem o recolhimento de amostras
de vinagre para
conferir a qualidade dos produtos
comercializados na

Vigília
O Movimento Estudantil Independente, uma espécie de dissidência da UNE regional, decidiu
fazer uma vigília, ao invés da
greve geral por reajustes menores das mensalidades. Segundo o
coordenador do movimento,
André Gomyde, ocorreu um
desvirtuamento da greve devido
à excessiva interferência dos partidos no processo. Assim, os independentes optaram pela vigília
contra o aumento abusivo das
mensalidades, a partir das 20h
.
de amanhã, no Ceub.

vão recolher, to
semana, 15 arnoS
tras de marcas dife-^
rentes, com desta-»®
para _ f||
que
.composição química ||
i de cada marca exis^
mercado. .
| teiite no

Olimpíada 2000 .
realizando, no sarv.
O í Detur está
- t
V; V i.
lão panorâmico da Torre de Televisão, i exposição Brasília
olimpíadÁ 2000. A exposição fíüS
parte das|comemorações do 33Dío
aniversário da cidade e tem IIM/I
objetivo ae consolidar os ideai?,
olímpicos junto à população de ^
Brasília, .visando estimular o in.;..
¦teresse pelas práticas desporti~<;
vas, especialmente entre asvs
crianças e os adolescentes.

PELA CAPITAL
O Museu Postal e
Telegráfico abre amanhã a exposição Rondon e os índios do Brasil. São cartões postais
contando a trajetória
do marechal Rondon e
os indígenas na história
das comunicações telegráficas.
O Departamento de
Ciências Contábeis da
UnB manterá, durante
este mês, plantão para

esclarecer dúvidas do
contribuinte no precnchimento da declaração
do Imposto de Renda
Pessoa Física.
¦ A Gerência de Programas de Vivência Integrada (Provi), da cidade-satélite do
Paranoá, realiza hoje,
na sede da Administração Regional, uma bazar de alimentos para
que as famílias de baixa

renda adquiram produzi
tos a preços simbólicos/ m
¦ A Cepal promove ho-^
je, no auditório do Ita-"
marati, um seminário
sobre os desafios ao.dè^"
senvolvimento na Amé-rn
rifa Latina. Temas im: i;,
pçrtantes como, por ¦'
exemplo, Financiamentó
pára o Desenvolvimento
e políticas comerciais,:i
desenvolvimento e novas; j
íòdalidades de cooper3rri',
ção internacional.
^
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L

~
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DE SEGUND A SEMI
SUA COMPANHIA MAIS QUE PERFEITA
Ao lado dos filhos, Damiana espera ganhar um terreno do governo
vou limpar tudo direitinho". Em
seguida, mergulhou o peixe e a
carne em um balde d'água de metal enferrujado. Ao lado, os filhos
Cícero, 4 anos, e Adriano, 2, com
o corpo picado por mosquitos e a
saúde aparentemente debilitada.
Seca — O secretário do Trabalho e diretor-executivo da Fundação do Serviço Social, Renato
Riella, disse que Brasília tem sofrido um forte impacto com a

m.A

chegada dos migrantes que fogem
"Os
que
da seca do Nordeste.
chegam na Rodoferroviária encaminhamos para o Centro de
Apoio Social de Taguatinga, mas
os que vêm de caminhão conseguem escapar de nosso controle.
Resolveremos tudo sem violência", ressaltou, acrescentando
que o barraco de Damiana será
removido nos próximos dias.

maior

Sua mãe pode ganhar até 60 milhões em vales-shopping

para

paixao

Camarão
RESTAURANTE E OELIKATESSEN

o
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Venha se deliciar saboreando ojs mais leves

206 BIoco'a Loja 2
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comprar o que quiser durante 6 meses,
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Guarda

se

vão

bairros

ganhar

expande

Prefeito quer
"mais
vigilantes
nas ruas do Rio
de moradores
e colégios particulares,
Associações
entre outras instituições, podem vir a ter a chance de contratar os serviços da Empresa
Municipal de Vigilância. O
'"
César Maia disse on" prefeito
tem que estuda a possibilidade
de fazer a oferta à população,
J*'o
que permitiria a expansão
. dos serviços da Guarda Municipal. Ontem, o prefeito apro" vou o novo modelo do unifor„ me dos guardas, que passará
de azul para cinza.
Segundo o prefeito, os novos uniformes são mais auste'."ros
e vão oferecer maior conforto, além de exibirem, na
"
altura do peito, a inscrição
com o nome da empresa. O

Fiscal

e

aceita

prefeito explicou que para
atender aos pedidos da comunidade, a Empresa Municipal
de Vigilância poderá contratar
guardas por um prazo determinado, conforme lhe permite a
lei.
Esses vigilantes fariam parte de um quadro temporário, já
que o quadro fixo de vigilantes
tem que ser preenchido por
concurso. "Vários colégios têm
nos pedido para colocar guardas em suas portas e isso seria
uma maneira de expandir as
atividades da empresa", explicou o prefeito. Ele lembrou
que muitas vezes um vigilante
particular não recebe o mesmo
respeito que um vigilante público. Em breve, os vigilantes
municipais vão zelar pela segurança dos teatros sob tutela do
município. O primeiro teatro a
ganhar a vigilância dos guardas será o Teatro Delfim.

suborno

indeniza
nova

de

trânsito

crianças

Prefeitura libera Cr$ 366 bilhões para mudanças ainda em 93
Centro resultará em economia, já
O Centro da cidade, a Zona Sul, (CTA) do Centro — que controla
Tijuca, Vila Isabel, Ilha do Gover- sinais de 137 cruzamentos, da
que o sistema de hoje tem uma
manutenção cara por estar obsonador e até partes de Jacarepaguá Praça da Bandeira até o Flamenleto. Os controladores que serão
vão ser beneficiados com nova si- go — da antiga sede do Detran, na
sede
do
substituídos vão ser reformados e
a
nalização do trânsito nos próximos Praça Tiradentes, para
implantados em áreas de menor
13° BPM, também na Praça Tirameses. O prefeito César Maia libemovimento.
rou CrS 366,3 bilhões para aplica- dentes; troca de dutos subterrâA prefeitura vai investir Cr$
ção nas melhorias, dos quais CrS neos de todos os cruzamentos
224,6 bilhões em sete projetos paÍ4l,7 bilhões serão usados nas mo- (obras civis); revisão das fiações e
ra melhoria da sinalização semainstalações elétricas; além de imdificações no Centro.
fórica, vertical e horizontal em
Ontem, o secretário municipal plantação de mais de cem controde Transportes, Márcio de Quei- ladores locais modernos.
parte da Zona Sul (Botafogo, Ipanema e Leblon); Tijuca (corredor
Os novos controladores terão
roz, disse que até fim de julho a
maior capacidade de assimilar pro- Conde de Bonfim-Praça Saens Pesinalização do Centro estará totalmente renovada. Os projetos gramas, o que vai permitir à Secre- na-Hadock Lobo-João Paulo IDr. Satamini-Praça Afonso Petaria fazer uma série de programados demais bairros serão implanna); Vila Isabel (corredor Teodotados ao longo do segundo semes- ções que vai facilitar o escoamento
tre. Dentro de 15 dias a secretaria do trânsito no Centro, como a im- ro da Silva-Prof. Manoel de
de Transportes começa a liberar plantação da onda verde, e manu- Abreu-Av. Radial Oeste-Bouletenção do sistema pisca-pisca nos vard 28 de Setembro-Visconde de
os editais das concorrências.
Santa Isabel); Ilha do Governasinais durante a madrugada.
A modernização inclui a reforSegundo Márcio de Queiroz, a cor, Taquara, Avenida Suburbama e transferência do Centro de
Controle de Tráfego por Área modernização da sinalização no na (de Benfica a Cascadura).
¦

Prefeito
trazer

flagrante
em
e e
presa
' A fiscal de atividades econômiPolinter, em Niterói. No início da
noite, o advogado Carlos Eduar,Çíjs da Prefeitura, Olívia Medeiros
do
Damásio — assessor do prefeiontem
42
anos,
foi
..Jfrauns,
presa
to
César
Maia — foi à delegacia
do
emrecebia
propina
quando
buscar uma cópia do registro, papresário Jaime Melo de Sá, para
ra a instauração de um inquérito.
apressar a legalização de uma firOlívia estava lotada na 10a Rema em Ramos. Ela foi sumaria-mente demitida pelo prefeito Cégião Administrativa, em Ramos.
¦~sãr Maia.
Autuada no artigo 317 do Có»»«»0 flagrante foi dado pelo irdigo Penal (corrupção ativa), Olí--mão de Jaime, deputado Paulo
via poderá pegar de um a oito
anos de prisão. Como o crime é
Tfôelo (PSDB), que auxiliado por
~^PMs deu voz de prisão e conduziu
inafiançável, o delegado Wilson
-«-funcionária à 22a DP
Raimundo a mandou ontem mes(Penha),
Para agilizar o registro da empremo para a Polinter. No ato do
— uma agência de cargas,
flagrante, ela recebia US$ 100
e
serviços
ainda
sem
^Jginsportes
(cerca de Cr$ 3,7 milhões), mais
^itome —. Olívia exigiu CrS 10 miCrS 1,3 milhão. Os outros Cr$ 5
"'flfôcs, a serem
milhões seriam pagos em 20 dias,
pagos em duas par"autorizaria" a
«"celas.
quando Olívia
instalação da firma, numa loja na
; Após ser autuada, ela foi encamiRua Filomena Nunes, na Penha.
; nhada à carceragem feminina da

sinalização

de

vai

santa

Portugal

O prefeito César Maia viaja
hoje à noite para Portugal, onde
receberá a imagem peregrina de
Nossa Senhora de Fátima que
trará ao Rio. Esta é a primeira
viagem internacional desde que
Maia assumiu a prefeitura. O prefeito voltará ao Rio no sábado de
manha e na sua ausência o cargo
será ocupada interinamente pelo
vice-prefeito e secretário de Administração, Gilberto Ramos.
O prefeito será recebido em
Lisboa pelo embaixador José
Aparecido de Oliveira e pelo cônego Abilio Soares de Vasconcelos, da Arquidiocese do Rio. Ele
visitará o presidente da Câmara
Municipal de Lisboa e da Federação Mundial de Cidades Unidas,
Jorge Sampaio.

Maia

regulamentará

-

A prefeitura do Rio vai dar
assistência aos menores Makine
Teixeira Pereira, de 14 anos;! e
Alexandre Mendonça Aerosa,'üe
6 anos. As crianças ficaram com
seqüelas físicas por não terem' fecebido atendimento adeqiiado'ra
rede pública de saúde. Maia rocebeu as crianças ontem de manhã
em seu gabinete, depois de tomar
conhecimento dos casos através
t;ál
de carta.
Maiane perdeu as pernas, pés e
mãos depois de sofrer meningite
em julho passado. Já Alexandre
teve o pé direito amputado, porque não teria tido o membro, g{ngessado corretamente no Hos^ial
Souza Aguiar, segundo denupciam seus pais. Antes de chegar-ao
HSA, o menino passou por cíívçrsos hospitais próximos à Duqjue
de Caxias. Maia disse que a prefeitura vai doar próteses e aparelhos para as crianças.
lfV<
Procuradoria
r.ti

lei

recorre
incentivar cultura
II
para
também institui a Comissão CarioO prefeito César Maia vai reguca de Promoção Cultural, que será
lamentar, na semana que vem, a Lei
formada por representantes das sede Incentivo à Cultura. Segundo
cretarias de Fazènda, Turismo,
ele, a regulamentação permitirá que
Educação, Cultura e da área cultuas empresas interessadas em invésral, e cria ainda o Certificado de
tir em cultura tenham descontos de
Investimento em Cultura, que será
até 20% do ISS a pagar ou em
dado as empresas que se beneficiadébito. A isenção só pode ser usada
rem da lei.
para financiar até 70% de um determinado projeto. Os 30% restanCaberá à Comissão decidir o vates serão objeto de contrapartida,
lor da contrapartida que as empresas terão que assegurar quando deque as empresas terão que se comcidirem patrocinar algum projeto.
prometer em arrumar para se beneficiarem da isenção.
Esse percentual será variável e de
acordo com o projeto. Se o projeto
Maia explicou que pedirá à Câfor de autoria ou incentivado pelo
mara autorização para mobilizar
cerca de CrS 100 bilhões do monpoder público, a contrapartida poderá até ser dispensada. O prefeito
tante arrecadado com o ISS para
disse ainda que está regulamentanaplicação na Lei de Incentivo à
"Vou enviar
do a lei que oferece incentivos à
Cultura.
projeto pede
crédito
dindo abertura
produção cinematográfica no Rio.
para
Segundo ele, a prefeitura vai alocar
abrir o programa", disse o prefeiro.
recursos de Cr$ 90 bilhões.
O decreto de regulamentação da lei

de

sentença
-y
tiíj
A Procuradoria Geral do M:unicípio recorreu ontem da decisão
do juiz da 9a Vara de FazçKfia
Pública, Newton de Campos'Medeiros, que deu despacho favoráHosCarvalho\< .-smvel a Construtora ,
k e n, determinando que a
secretaria municipal de Urbânismo conceda a liçença para a$Mpresa construir 120 prédios tífis
áreas conhecidas como Saco e Saquinho, na Barra da Tijuca.
O juiz concedeu um prazo até
ontem para que a prefeitura çpricedesse as licenças sob penasse
prender o secretário de Urbanismo, Luiz Paulo Conde. Pela TttSnhà a Procuradoria entrou com
pedido de embargo de declaração,
pedindo ao juiz que esclarecesse^)
conteúdo de sua decisão, o*que
não ocorreu até o início da noite.

PELA CIDADE
Marco Antonio Cavalcanti

Obra na Avenida das Américas
iniciadas 30 dias depois, com
Até ontem, 21 empresas cons: trutoras já haviam adquirido o
prazo de conclusão até dezem1 edital de licitação na Secretaria
bro deste ano. A colocação dos
¦ Municipal de Obras para a conssinais de trânsito e a construção
trução de pistas laterais e colode pistas laterais para o retorno
cação de sinais de trânsito ao
dos carros deverão diminuir o
longo da Avenida das Américas,
número de atropelamentos na
na Barra da Tijuca. A empresa
via expressa, que ficou conhecino
dia
vencedora
será
conhecida
li
. 13 deste mês e as obras serão
da como Avenida da morte.
ji
'Menu
cultural9
Habilitação
l
Amanhã, às 12h30, a CinelânQuem for tirar carteira de ha- bilitaçào este mês terá que desemdia vai se transformar num grande palco. Desta vez, no entanto,
^bolsar CrS 1.142.000, referentes
!¦ ao valor de uma Uferj e ao Kit
nada terá a ver com grandes manifestações políticas comuns nesta
; Detran, que está custando CrS
área do Centro. O cantor e com, 279 mil e pode ser adquirido em
1
dos
correios.
Os
agência
positor Martinho da Vila vai ocu' qualquer
motoristas que vão renovar o dopar o lugar como estrela do chamado Menu cultural, um projeto
cumento ou tirar a segunda via
538.307,00.
da Secretaria Municipal de CultuCRS
| terão que pagar
valoestes
ra para levar atrações artísticas
O Detran esclarece que
' res são reajustados de acordo com
aos locais de grande movimento
na cidade.
l o aumento da Uferj.

Prazo para legalizar a moradia
Penha, Madureira, Campo
Foi prorrogado até 31 de
Grande, Bangu e Jacarepaguá.
do
decreto
da
o
prazo
julho
Para a legalização o dono preSecretaria Municipal de Urbacisa preencher um requerimennismo que facilita a legalização
to no DLF, pagar a taxa de
de moradias nas áreas dos Deacordo com a metragem da
partamentos de Licenciamento
construção e apresentar um
e Fiscalização (DLF) do
Méier, Ilha do Governador,
projeto.

: Municipalização

Detran atende

O secretário municipal de
Saúde, Ronaldo Gazolla, estará
hoje em Brasília para assinar um
convênio que poderá se tornar o
\ primeiro passo para a municipa< lização dos hospitais do AndaLagoa e Cardo' rai, Bonsucesso,
so Fontes e das maternidades da
Praça 15, Carmela Dutra e Ale• xandre Fleming. O município
vai contratar profissionais de
saúde — em torno de 2.500, já
concursados — o que poderá representar a reativação de 800
leitos daquelas unidades. Se o
da Saúde, Jamil Hadministro
;
com todos os
concordar
,dad,
'
o acordo
do
convênio,
' pontos
hoje
mesmo.
fechado
poderá ser

O Detran inaugura na próxima
segunda-feira um novo serviço
para os proprietários de veículos.
Na Rua Regente Feijó, 25, no
Centro, passará a funcionar uma
nova loja onde os motoristas poderão fazer a solicitação do Documento de Situação Veicular
(DSV), a atualização de endereços
para o cadastro e saber os valores
do IPVA, multas e todos outros
impostos para ter a documentação do automóvel em dia. Este
serviço — que é gratuito — será
voltado exclusivamente para o
usuário, ou seja, ficará proibida a
ação de despachantes e outros intermediários. O atendimento ao
público será das 7h às I9h.
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Zôo ganha 21
iacarezinhos. _
4 Z
I I Deu jacaré ontem no Jardim"
Zoológico do Rio. Por volta das
9h, a mamãe jacaré do Pantanal.»
ouviu o chamado dos seus filhotes 3
que ainda estavam dentro dos ovos ,
e que haviam sido enterrados cui-ni
dadosamente por ela mesma num''
ninho de terra, galhos c plantas há ?
pelo menos I20 dias. Fies avisar .»
vam, através de sons, que já era a"
hora de nascer. No seu habitar"
natural seria a mãe a encarregada-)
de tirá-los do ovo, mas num catr-','i
veiro como o do Zôo, a equipe de"
biólogos teve que ficar a postos c 5
interferir com natureza com o ob-,
jetivo de proteger os filhotes. Fó-'*
ram eles que retiraram da casca os"
21 filhotes da espécie, que há cinco _
anos não se reproduzia no Jardin^',
Zoológico. Os jacarczinhos — se-^
parados da mãe logo que nasceram j
para evitar o ataque de aves comciS
as garças e socós — foram levados' *
-'
para a creclw do zoológico, onde
ficarão por um mês cm observa-^
ção. Mais ferozes do que os jacaré^
de papo amarelo, os jacarés dtT*
Pantanal vivem cm média 20 anos
e eslão-ew-vias-de extinção porcausa da caça predatória e a des^H
truição dos mananciais. Com essa
ninhada, o zôo passa a ter 36 jacapl
rés desta espécie.

PONTO A PONTO
Os pivetes voltaram a assediar os
usuários dos bondes de Santa Teresa. Até pouco tempo atrás havia
um PM em cada bondinho, e os
assaltos pararam. Agora, com a retirada do policiamento, há roubos
todos os dias. O transporte no bairro já é infernal sem assaltos. Com
os pivetes, fica impraticável.
A Secretaria Municipal de Urbanismo deveria vistoriar a obra da esquina das ruas Real Grandeza e Voluntários da Pátria, em Botafogo. Não
há espaço para o pedestre passar.
A Cedae precisa fazer uma vistoria no bairro do Catete. Na Rua
Bento Lisboa, próximo ao cruzamento com Rua Tavares Bastos, os
bueiros, estão entupidos. Na Rua

Pedro Américo, altura do número
90, existe um vazamento de esgoto
que não pára de jorrar.
Falta sinalização no cruzamento
das ruas Monsenhor Castelo Branco
e Padre Peronelle, no Jardim América. Os acidentes são constantes.
Moradores da Ladeira do Russel
pedem à Rioluz que troque as lâmpadas queimadas de vários postes.
Moradores vizinhos da loja de
discos Gabriella, na Rua Visconde
de Pirajá, próximo à Praça Nossa
Senhora da Paz, em Ipanema, não
suportam mais o volume alto da música que toca sem parar, durante
todos os dias.
A Rua Paulo VI, no Flamengo,
está tomada de lixo e a infestação

de ratos está aumentando a cada
dia. Esperam-se providências da
Comlurb.
• A Cedae há dois meses fez um
serviço de troca de tubulação de
água na calçada da Rua Tavares
Bastos, cm frente ao número 68, no
Catete, e não voltou para tapar o
buraco.
© A Comlurb não aparece desde o
dia 29 para coletar lixo de vários
bairros de Jacarepaguá.
® Há cinco meses estão paralisadas
as obras de rccapeamento da Rua
Noêmia Nunes, em Olaria.
© Dois postes em frente ao número
l K4 da Rua Senador Generoso Ponce, na Barra da Tijuca, estão com as

lâmpadas queimadas há dois meses.
A Rioluz já foi comunicada, mas não
providenciou a troca. «,y
Moradores e freqüentadores do
Largo do Machado reelamairtda
instalação de barracas de partidos
políticos no local. Eles pedem também a reposição das pedras portuguesas em diversos pontos do Largo.
Moradores da Rua Timóteo-áa
Costa reclamam da grande quantidade de cartazes e faixas que eítão
sendo colocados na rua pela Comunidade do Alto Leblon (CAL)ven*<de
quanto problemas como falta
segurança, recapeamento de rua,
entre outros, não são resolvidos.
Reclamações para esta coluna pelo telefon4 'è&5456í>. de segunda a sexta-feira, das 13h ás 15h.,{,^
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Bi Mal-entendido criado pelo prefeito acaba com fixação de multa para os motoristas que não cobrirem a imagem do presidente
lana Caldas
',
A partir de amanhã, o motorista de táxi que circular com a
luta"
Hospital
da Lagoa
fotografia do presidente Itamar
Franco nas tabelas de preços será
multado em três Unifs (cerca de
sobreviver
à
crise
para
Qj
Cr$ 1,5 milhão). Os motoristas terào que colocar um papel bransituação com o convênio em estuConsiderado há alguns anos
co e opaco, sem desenho algum,
do entre a prefeitura e o minisíêcentro de referência em cardiolocobrindo o rosto do presidente,
rio da Saúde. Pelo acordo, o níiigia, o Hospital da Lagoa — cujo
para não ficarem com o ônus do
nicípio contrataria funcionários
meados
em
foi
projetado
prédio
mal-entendido surgido entre o preda década de 50 pelo arquiteto
para o hospital que seriam pagos
feito César Maia e Itamar.
Oscar Niemeyer com jardins do
pelo governo federal. ...
Ontem, o secretário municipal
—
Mas a falta de pessoal não é-a
Burle
Marx
lembra
paisagista
de Transportes, Márcio de Queiúnica dificuldade. O setor de caratualmente um paciente crônico,
roz, assinou resolução determidiologia está funcionando com
que pode acabar morrendo caso
náftdo que a foto do presidente
não receba tratamento adequado.
50% de sua capacidade, devido^à
"Foi
desfeito o
fique escondida.
Com falta de funcionários e equifalta de reposição e manutençãb
mal-erttendido e está resolvida a
pamentos obsoletos, o hospital
de equipamentos. A burocracia
questão", declarou o secretário. A
foi obrigado a fechar as portas do
envolvida no processo de liber^fiscalização sobre os infratores sesetor de emergência em março
rá da Superintendência Municipal
ção de verbas para o conserto das
deste ano, a Cardiologia está opeata
tomar
com
de
César
a
Roberto
surgida
com
da
achou
/>a«/o
máquinas também dificulta o serhomenagem
de Transportes Urbanos. Os dizefrustrada
polêmica
graça
rando precariamente e o Raio X
res "Itamar Franco — Presidente
v'ÇOcom apenas 40% de sua capacitura do Rio, já que o prefeito deu que exibem a fotografia do presi- as novas tabelas, ninguém poderia
*
do Brasil" também deverão ser
r—i
°
ordem para que as fotografias fi- dente. Alguns já tinham sido in- ir além dos 40 quilômetros por hodade.
l~1 Em assembléia realizada ontem,
cobertos. As 22 mil tabelas distriquem escondidas", explicou Silva formados de que deveriam cobri-la ra, para não desmanchar o topete
Uma das razões do problema é
150 funcionários e médicos do Posto
búidas de sexta-feira até ontem
com papel branco, mas muitos con- do presidente.
Júnior.
trabalhar,
falta
de
a
de Assistência Médica da Rua Veflftnàò serão recolhidas ou substituípessoal para
O motorista Vladimir Araújo,
tinuavam circulando com a imagem
o
O
procurador
garantiu
que
das.
zuela, no Centro, decidiram fazer taor
principalmente nas funções de enmotivo pelo qual Itamar Franco de Itamar. Os mais ousados ironi- que engrossava ontem à tarde a
"Não estava sa- fila de táxis no
fermagem e auxiliares. O Inamps
.0 acordo foi feito na manhã
je, às lOh, um ato público de repúdio
ponto da Rodopediu para que as fotos fossem, zaram a situação.
concurso
vagas
à política do governo federal na área
oferece
não
de^ontem entre o secretário e o
para
retiradas é exclusivamente pessoal. bendo dessa polêmica e por en- viária Novo Rio, colou em cima
há
11
Advocada
estes
cargos
regional
da
saúde e à ameaça de extinçãoüa
para
público
vou
continuar da fotografia de Itamar uma charprocurador
Além disso, Itamar queria ter sido quanto
novas
anos,
impossibilitando
cia Geral da União, Olympio PeA medida, anunciada pelo
unidade.
dirionde
brinaparece
o
do
avisado previamente sobre a home- acompanhado
presidente
ge
presidente",
"Não houve
"Meu filho deu
do
reira da Silva Júnior.
contratações.
A
diretora-geral
regional do Inamps,
um
Fusca.
Numa
da
coordenador
Silva.
Roberto
cou
Paulo
nagem.
gindo
hospital, Maria de Lourdes Vienecessidade de a União entrar
Augusto Franco, prevê a transferênAté ontem, os taxistas não sa- roda, alguns motoristas riam de a idéia e eu achei ótimo, porque o
com ação judicial contra a prefeibiam o que fazer com as tabelas uma nova piada, dizendo que, com Itamar é uma piada", brincou.
cia dos médicos para outros postos^
gas, pretende melhorar em parte a
Sérgio Morae9
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! A/I deputada Benedita
Beiiedita da Silva criticou a lentidão
lentidao do Judiciário
Judicidrio
0
,:
Segurança
Seguran^a

é
e

Benedita
por
A transformação da Policia Militar em uma polícia completa, com
'
autonomia para prender, investigar
\ e processar, foi defendida ontem
: por oficiais do Clube de Oficiais da
; Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio, onde se realizou um
1 debate sobre segurança pública
: com o jurista Técio Lins e Silva c a
| deputada federal Benedita da Silva
| (PT). Técio argumentou que não se
pode discutir segurança pública en¦ quanto não houver mais agilidade
! dõ"Judiciário.
~i!'As
ações de menor complexiI
: dade e com infrações penais de
| menor potencial ofensivo deveriam
\ ser levadas a juizados providos de
i juizes togados e leigos, como deter: mina um dispositivo do artigo 98
| da Constituição", defendeu, lem. brando que, até agora, o Piauí foi o
' único estado que cumpriu essa lei.
: O
jurista assinalou que o grande
'
volume de processos na primeira

PDT

quer

.> <:.; .'iisa
•'««•"<
j|flH|H|HHHk

debatida

e

Técio

instância do Judiciário é o principal
"E
fundafator da imobilidade.
mental a municipalização da Justi
ça", disse.
No ponto de vista da deputada
Benedita da Silva, a segurança pública é mais um dos direitos do
cidadão e deve ser discutida dentro de um contexto social. Ela
aproveitou para enumerar o contingente de pobres (120 milhões),
"mais
miseráveis (53 milhões) e
miseráveis" (20 milhões) existen"Isso nos coloca na
tes no Brasil.
posição de país de quarto mundo,
vivendo num caos social". Benedita defendeu alterações nos artigos 124 e 144 da Constituição (que
tratam das atribuições das policias), para melhor definir os direitos e deveres dos cidadaõs. Em seu
entender, não haverá uma revisão
"uma reforma
constitucional e sim
geral da Constituição".

pressa

Próxima
Proxima
paradadeste
deste
parada

no

sobre
CBTU
projeto
:0 líder do PDT no Congresso
deste mês será divulgado o edital
Nacional, deputado Luis Alfredo
internacional para as licitações
Salomão, reúne-se hoje com as lidedestinadas a recuperar a malha
ranças do partido para apressar a
ferroviária do Rio.
aprovação da estadualização da
Carlos Santana reclamou de que
até agora não houve nenhuma neÇbmpanhia Brasileira de Trens Urbgnos (CBTU). Ele foi acionado
gociação e que não havia conseguidireção
do
PDT,
do ainda um encontro com o goverpela
preocupada
cõm a lentidão do processo. Saionador para tratar da questão, nem
com os últimos ministros dos
mao disse que vai pedir uma vota"em regime
de urgência urgenTransportes.
ção
ttesima". A estadualização da
Ele critica a transferência da
CBTU está vinculada à municipaliCBTU para o estado, porque "não
zação do Metrô, com o governo
toca na sucessão trabalhista". O
federal assumindo as dívidas nos
deputado acredita que a transferêndôis casos.
cia não resolve a questão dos trans" Salomão ofereceu-se ontem,
"O
problema não é quem
portes.
num café da manhã na Associavai administrar a empresa, é quem
vai manter o custeio da empresa",
ção Comercial do Rio de Janeiro, para assessorar o relator do
afirmou ele, que marcou para quarta-feira uma reunião com represen; projeto, o deputado Carlos Santanu (PT-RJ). Este garante que
tantes do Estado. O presidente da
CBTU, Isaac Poputchi. afirmou
já^finalizou seu trabalho e que
falta apenas a votação. Alheio a
que as dificuldades da companhia
•; esses entraves no Legislativo, o
são crônicas, mas garantiu que o
da
CBTU,
Isaac
Posistema está sendo melhorado nos
presidente
• putchi. garante que no dia 16
últimos tempos.

trem

só
s(5 em

Nova¥>rk.
NovaYffk.
A bordo
de um jato da United Airlines
bordodeumjato
você decola do Rio de Janeiro e voa direto
para Nova York, desfrutando todo
o conforto e os prazeres de um serviço
reconhecido e aclamado internacionalmente.
E a partir de Nova York, a United lhe
oferece conexões para mais de 300 cidades
em 5 continentes.
Você ainda aproveita os benefícios do
programa Mileage Plus, líder mundial dos
programas para passageiros freqüentes.
Fale com seu agente de viagens ou ligue
United, no Rio de Janeiro (021) 532-1212, de
segunda a sexta das 8h às 19h, aos
sábados, domingos e feriados das 9h às 13h.
Venha voar com a companhia que está
unindo o mundo. Venha voar pelos céus
amigos da United Airlines.
Rio de Janeiro-Nova ^brk nonstop.

©
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escolas
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e a situação precária do ensino público
Alunos do Io, 2o e 3o graus fazem manifestação contra o^Ãimènto~das^mensalidad^
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tvanciro leixcMf^
rão abertas aos alunos que quise- salidades, e que o primeiro parecer
escolas de lu e 1" graus e as
Vv4iniversidades. tanto públicas quanrem ter aula. O mesmo deverá
só será divulgado amanhã. Com a
"í.to
ocorrer nas escolas particulares.
manifestação de hoje, os estudantes
particulares, poderão ficar vazias
'jibje no Rio. O motivo é uma manidas
escolas,
haverá
Nas
portas
pretendem chamar a atenção do
f
UNE
estudantis
comissões
das
convocada
lideranças
pela
governo
para a necessidade da revi^çstação
v-rlUniào Nacional dos Estudantes),
para dissuadir os alunos que quei- são do cálculo das mensalidades.
.^juntamente
com a Ubes (União
ram assistir à aula e tentar levá-los Eles propõem que os valores atual"brasileira
dos Estudantes Secundaà passeata. A idéia é permanecer no mente cobrados fiquem congelados
nstas) e a Ames (Associação MeMEC até a noite, para arregimentar até que uma nova lei determine que
-iropolitana dos Estudantes Secunestudantes dos três turnos. A dire- os reajustes sejam feitos acompadaristas). em protesto contra as
tora da Zonal Centro da Ames-Rio, nhando a variação do salário minialtas mensalidades das instituições
Roberta Guimarães, espera que a mo.
de
ensino
e
contra
a
particulares
Quanto ao ensino público, a
paralisação atinja 70% dos estudantes da cidade, e que 50 mil jo- UNE, a Ubes e a Ames reivindicam
precária situação do ensino públivens participem da passeata.
a aceleração das discussões sobre a
t: co. As três entidades realizarão às
Os estudantes alegam que há um Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em
'...zl lOh uma passeata da Candelária à
sede do Ministério da Educação no
mês o Ministério da Educação for- tramitação no Congresso. "Quere#¦' Rio. na Rua Araújo Porto Alegre,
mou uma comissão com represen- mos que a verba para as escolas
"*; onde
tantes dos alunos e dos donos de públicas seja usada somente para
pretendem ser recebidas pelo
escolas para elaborar um projeto de elas, e não mais para comprar va; delegado regional do MEC. Luiz
Carlos Alboredo. Apesar disso, tolei definindo uma nova forma de gas nas escolas particulares", expliCláudio, que atuava há tempos em Copacabana, (lisse qiie fl^Z/am/ seu ^>c tiiuiiub Mm denials
das as escolas da rede pública estacálculo para os reajustes das men- cou Roberta Guimarães.
'Capitão'
Estado

demite

diretores

de

C?

„* A secretaria estadual de Educatão vai exonerar essa semana Virgi„3ia Azambuja de Souza, diretora
,. ...do Colégio Estadual lgnácio Aze. - vedo do Amaral, no Jardim Botânií""*"eo. e o diretor adjunto da escola,
^THaroldo Luís Carvalho Teixeira,
por não cumprirem suas cargas horárias. Através de uma auditoria —
há 15 dias
cjue
"nas vem sendo realizada
escolas estaduais — a secretaria
i
descobriu que os diretores não esta| vam cumprindo nem a metade das
suas 40 horas semanais. Os auditores verificaram também que há cin; Co anos a escola não expede um
'diploma.

Turista pagava
US$ 20 por vôo
¦

e ficava no chão
Cláudio
Sampaio Pereira, 54 anos,
Qestelionatário
foi preso em flagrante na sextafeira quando aplicava o golpe do
vôo de helicóptero, de sua própria autoria, no alemão Jorg
Hesse. Cláudio, autônomo e
morador da Ilha do Governador, se fazia passar por um capitão reformado da Aeronáutica

Virgínia — que assumiu o cargo
rio inicio do ano passado e também
'é 'professora
de Matemática no colégio — negou que estivesse faltando ao trabalho e culpou a supervi"sbra
da secretaria estadual de não
estar visitando o colégio para aprovar a lista dos alunos formandos.
"""O
que estão fazendo comigo é
uma calúnia. Eu e o Haroldo estamos aqui no colégio todos os dias.
Não sei de onde tiraram essas acuCações.", disse. Virgínia afirma que
;a falta de diplomas é decorrente da
gestão anterior e culpou a supervisora da secretaria pela falta deles.
A secretaria estadual de Educaçào afirmou ter recebido várias detrúncias de pais reclamando da falta
dos diplomas e da ausência da diretora. Para checar as denúncias, o
próprio secretário de Educação,
Noel de Carvalho, ligou para a escola. mas a diretora não estava.

j
|
!
;
!
I
|
;

do
golpe
chamado Claus Robert de Castro e atuava sempre em bares e
restaurantes de Copacabana.
Ele oferecia a turistas vôos de
helicóptero pela cidade por USS
40 (CrS 1,5 milhão, no câmbio
paralelo). Dizendo que atuava
na área de turismo e tinha facilidade nos vôos porque fora da
Aeronáutica, ele marcava encontro no Aeroporto Santos
Dumont e cobrava adiantamento de USS 20 (cerca de CrS 740
mil). O capitão nunca aparecia.
Cláudio foi reconhecido no

aplicava

Carlos

I

|MMB^|B^'''-

Virgínia garante que tem dirigido a sua escola do Jardim

¦ "'v_.
Parte superior - Estrutura metalica
•¦
eritre ;
vao central (espago entre
do v§o
metalicado
Parte
os
- ¦—os pilares centrais da ponte) esta exposta k agao agressiva de
de ;
_ --»variagSo de
ambientais como maresia, mudangas de clima e variagao
fatores
''
temperatura. Precisa de manutengao.
*~
temperatura.
'''^^
u LrL-.-.nil,-,T- ;
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restaurante Meia Pataca. ení
Copacabana, pelo alemão RIchard Kaerner, 60 anos, em
quem aplicou o golpe em janei-*
ro. Ele confessou que atuava eiíi1
Copacabana há quatro anos:
"Só faço
por embriagues. Já enrolei umas 300 pessoas", disstf
Cláudio, preso na I4i! DP (LtP
blon). A delegada Martha Mesquita da Rocha, da Divisão Especial de Atendimento ao
Turista, disse que Cláudio já esteve preso na 12a DP (Copaca:,
bana) por extorsão.
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helicóptero
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? A Tijuca ganhou uma rua só
de flores. Antes tomada por camelôs, mendigos e pivetes, a Rua
Major Ávila, perto da Praça
Saens Pena, que se tornara intransitável por causa de assaltos
freqüentes, sujeira e mau cheiro,
virou uma imensa floricultura
com a inauguração da Rua das

Flores, no trecho fechado ao
trânsito, entre as ruas Conde de
Bonfim e Santo Afonso. Cerca
de 30 camelôs e mendigos foram
remanejados para outros bair"Com
ros:
o apoio da Associaçào de Ambulantes da Tijuca,
conseguimos fazer o trabalho
sem que houvesse brigas", expli-

cou a subprefeito da Zona'"Sul,
Solange Amaral. A idéia fo'i do
administrador regional da Tijuca, Chico Aguiar, que se tifspirou numa rua de Curitiba. O
comércio de flores, organi;fido
pela Associação Profissional de
Floricultores do Rio de Janeiro,
vai funcionar dia e noite. •H

Vão central
Invasores
P

P||r|

jj j&i

Pjjijjjj*

v.;/'x ?,

^

U'ir.j
,

ft

w

^

H "

//

HI IXWMWWKH5{ I
||||

/ /

||i|
||||

fl|i

1

!g

BBS

sustentagao dos pilares da
H Parte central - No ponto de H Parte inferior -¦ Os blocos (bases de sustentação
estao com as ferragens expostas e precisam
nivel do mar) estão
.11 contato entre a pista da ponte e os p ponte ao nível
"1§
Deterioragao do concreto de proteção
blocos -'" de revestimento. Deterioração
ha blocos
sustentagao há
protegao do topo dos
pilares de sustentação
Deterioragao das
tubulões (que ligam os blocos ao fundo do mar). Deterioração
pre- tubuloes
ff de apoio desgastados que pre'II
"saias"
de concreto que circundam os pilares da ponte
ser substituídos.
substituidos. "saias"
cisam
ponte j
(protetores)
•'
....., .... . .,-.....
aoao nível
nivel do mar. As defensas que deveriam resguardar os pilares do
estao com a parte
embarcagoes estão
,,,,.,
vaovão central de choques com embarcações
metálica
metalica enferrujada e a madeira totalmente deteriorada.

D
DNER

mas

Ponte

segura

garante

engenheiro

"A escassez de recursos resultou
«~oo comprometimento de sua estrutura". Esta frase sobre a Ponte RioNiterói, que está no texto do edital
do DNER para a concessão de exploraçào da ponte, provocou muitas dúvidas entre as empresas inte\essadas. Mas o diretor-executivo
do órgão. Maciste Mello Filho, se
; encarregou de dar as explicações:
"Se achássemos
que ponte iria cair
do
seria
uma
irresponsabilidade
|
"A
DNER não fechá-la.
1
palavra
•comprometimento' foi usada no
i
texto do edital em seu sentido legal.
|
} não no sentido de enaenharia". ten-

tem

tou explicar o diretor. A Ponte Rio"tem somente
Niterói
problemas
cm pontos localizados e necessita
de serviços de manutenção que foram adiados devido à falta de recursos no orçamento da União",
afirmou Maciste Mello Filho.
Mas o presidente do Clube de
Engeharia, Fernando Celso Uchôa
Cavalcanti, lembrou informações
de setembro de 1991 dando conta
de que a ponte tinha "pilares em
importante estado de corrosão" e
"diagnósticos técnicos
precisava de
urgentes" por apresentar problemas que poderiam danificar sua es-
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"Na
época,
trutura a longo prazo.
o DNER negou os resultados da
vistoria que foi feita por engenheiros. afirmando que a ponte só tinha
problemas de maquiagem (partes
externas) e naò estruturais. Agora,
o mesmo DNER diz que ponte precisa de CRS 160 milhões em reformas. Então, alguém mentiu naquela época no DNER", concluiu
Uchôa. Segundo o engenheiro, pequenos trechos rodovários localizados como a Ponte Rio-Niterói podem vir a interessar empresários
pelo grande volume de tráfego, o
que permite lucrar com o pedágio.

Alto

Desde fevereiro passado,
quando uma blitz da Prefeitura
desapropriou mais de 30 construções no Parque Ecológico Dois
Irmãos, no Alto Leblon, várias
famílias continuam voltando quase todas as noites para o local,
incomodando os moradores do
bairro, que reclamam de barulho
e desordens. Na época, foram desapropriados terrenos usados por
oficinas mecânicas e um Centro
de Candomblé, que no último fim
de semana voltou a funcionar.
Hoje, as 25 famílias que permanecem no local vão se reunir com a
secretária municipal de Desenvolvimento Social, Laura Carneiro.
No encontro, Laura Carneiro
deverá discutir com eles prováveis
locais de assentamento. Os integrantes da Comunidade do Alto
Leblon (CAL) — a associação de
moradores das ruas Sambaíba e
Timóteo da Costa, entre outras —
acreditam num acordo amigável.
"O
pessoal vai gostar da decisão
da secretária Laura Carneiro",
garantiu um dos diretores, que
não se identificou. O local de assentamento, ao que tudo indica,
já foi escolhido, mas continua
sendo mantido em sigilo pela Secretaria de Desenvolvimento Sociai e pela CAL.
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O estado do Rio não tem como
pagar os CrS 50 bilhões de salários atrasados aos sete marajás do
Conselho Estadual de Contas dos
Municípios (CCM) extinto em
novembro de 1991, afirmou ontem o governador Leonel Brizola,
em Miracema, nordeste do estado, onde inaugurou a rodovia que
ligará a cidade a Palma, em Minas
Gerais. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o artigo 5 da emenda do deputado
José Richarri (PL), que anulava
todos os atos praticados nos nove
meses de funcionamento do
CCM, criado pelo governo Moreira Franco.
"Foi mais um ato de desatino
do ex-governador Moreira Franco, que acabou com o projeto dos
Cieps no estado", acusou Brizola.
O governador está confiante no
poder Judiciário e afirmou que o
estado ainda dispõe de recursos
jurídicos contra a decisão do STF.
mas não disse quais.
Os beneficiados com o dinheiro são Gilberto Rodrigues, expresidente da Assembléia Legislativa; os deputados Carlos
Moacyr, Aloysio Maria Teixeira.
Ademar Alves, Mesquita Bráulio
e Heitor Furtado e o ex-secretário
de governo de Moreira Franco.
Carlos Alberto Pires de Aibuquerque.
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A rodovia RJ-200, inaugurada
ontem pelo Governador Lecínel
Brizola, em Miracema, tem 8.7 ç[uilômetros. O primeiro trecho da/ estrada que liga Paraíso do Tobias a
Miracema. foi inaugurado pelojgovernador em 1986. Este segundo
trecho, até a cidade de Palmarem
Minas, foi construído em oito hieses de obras, que custaram Crü{ 41
bilhões.
O prefeito de Miracema, Yvánir
Samel (PMDB) não compareceu á
inauguração. Brizola considerou a
"inadmissivel", em diséurausência
so para as cerca de 150 pessoas
presentes à inauguração. Entreçanto estiveram presentes outros-f>refeitos e politicos de municípios-^izinhos.
''
t
Uma semana depois da parjida
da caravana de Lula pelo Nordaste,
Brizola anunciou ontem qij|e a
inauguração em Miracema é o iíicicio de uma série de visitas que deverá fazer, com maior intensidade,
pelo interior do estado. Programadas desde o início do ano. as visitas
tiveram que ser adiadas, seguíido
"devido à enfermidade: de
Brizola.
sua mulher. D. Neusa.
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O crime deu início aos violentos protestos de domingo
niiiiii
h A polícia identificou o cabo
Freitas, do 15° BPM (Duque de
Caxias), como o autor do tiro que
matou Sueli Santana, de 25 anos,
na tarde de sábado, na Favela
Vila Ideal, confirmando as denúncias dos moradores, que na noite
de domingo protestaram contra o
crime e enfrentaram a PM com
barricadas e até granada. O policiai está preso no 15° BPM e, em
depoimento na 59a DP (Duque de
Caxias), alegou que o disparo foi
acidental.
O comando da PM determinou
abertura de sindicância sumária
para apurar as circunstâncias da
morte de Sueli. De acordo com o
resultado, o cabo Freitas poderá
ser expulso da corporação. O militar contou que com mais três
colegas perseguia um grupo de
traficantes, quando sua arma disparou e atingiu a moça. O delegado José Antônio Carvalho Teixeira, que preside o inquérito,
aceitou com reservas as declaraçpes e aguarda os resultados dos
exames pericial, de necropsia e de
balística.
O chefe do Serviço de Relações
P.ública da PM, coronel Abílio
Farias, disse que o comando da
corporação designou o major
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Freitas, do batalhão de Duque de
Caxias, para presidir a sindicância. Abílio Farias esclareceu que o
cabo Freitas infrigiu a Instrução
Normatjva da corporação que
orienta a ação policial em morros
e favelas. Farias explicou que a
arma só deve ser usada quando o
policial ou outras pessoas estiverem correndo risco de vida. A
Instrução Normativa determina
ainda que havendo risco de vida
para outras pessoas deve-se deixar
o acusado fugir e depois proceder
investigações para identificá-lo e
prendê-lo.
Sobre o confronto de domingo, a polícia apurou que parentes
e vizinhos de Sueli pretendiam fazer uma manifestação de protesto
pacífica apenas no enterro. Quando a família saía do cemitério,
cerca de 500 moradores das faveIas do Lixão e Vila Ideal estavam
^m>i
nas imediações. De acordo com o
Serviço Reservado, traficantes levaram a multidão para um protesto na porta do 15° BPM mas
não conseguiram se aproximar
devido ao bloqueio. Orientada
pelos bandidos, a multidão foi então para a Avenida Presidente
"do
Kennedy.
chorava desesperada e exigia de um major
Marlene Santana (D), mãe de Sueli,
nuijor do 150
J 5" BPM a punição
malou aasua filha
^|
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punifuo do policial que matou
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Cercas de arame derrubadas,
j uhi sinal de trânsito destruído, pei dregulhos pelo asfalto e muito lii .^jío queimado. O cenário da entra^da da favela Vila Ideal, na Rua
v&Pjojetada, em Duque de Caxias,
[enunciava ontem a batalha camv*pal que policiais e traficantes da
*
3re'a travaram no domingo à noi,fe. Ainda revoltados com a morte
Suely, os moradores da favela
Voltaram a protestar ontem à tarj:, interditando a rua duas vezes,
IHçpm uma caçamba de lixo e obje~ tos
queimados, além de uma carroceria velha de caminhão. Dessa
J^ez, no entanto, não houve conf|è-ftonto com policiais.
A mãe da vítima, Marlene
?S$'antana, apareceu rapidamente
V na rua, às 16h, para ver os protes-

protesto
tos. Ao se deparar com o Major
Flávio Soares Veiga, do 15° BPM,
e seus policiais, ela não se conteve: "Foi a polícia que matou minha filha. Todos que andaram errado, agora, têm que ser punidos.
O pessoal tá tudo revoltado". Os
PMs continuaram impassíveis. A
amiga de Suely que estava com ela
e o marido, na noite âo crime,
Mariz Ednalva da Silva, de 21
anos, garante que Suely foi atingida por um único tiro disparado
pelo cabo Freitas que, segundo
ela, vinha correndo armado e sozinho pela Rua Lages Barros, por
volta das 2h de domingo. Suely
deixou uma filha de quatro anos,
Paula Suely, que, no momento,
está com a avó, e o marido, temendorepresálias, está escondido.

Uma

noite

de

RENATO GARCIA
/^V confronto durou três horas.
V-/ O contorno da Avenida
Presidente Kennedy, entre a antiga rodoviária e o hipermecado
Rainha, transformou-se numa
praça de guerra. Tiros, explosões
de bombas de fabricação caseira e
granadas levaram ao desespero
centenas de pessoas que esperavam condução na área de maior
movimento do Centro de Duque
de Caxias. Mulheres com crianças
no colo, idosos e jovens, invadiam *
bares e lanchonetes à procura de
abrigo. Outros se jogavam no
chão ou se escondiam atrás de

desespero

carros. A correria se espalhou por
toda a cidade.
A origem do conflito, segundo
a polícia, estava na presença de
traficantes ostensivamente armados que manipulavam os moradores das favelas do Lixão e da Vila
Ideal. Mas os manifestantes negaram que havia bandidos por trás
da manifestação, e garantiram
que foi a polícia a responsável
pelo tumulto. Os organizadores
do protesto contra o assassinato
de Sueli Santana afirmaram que
os policiais chegaram ao local atirando.A manifestação pretendia
ser pacífica, como insistiram os
moradores das duas favelas.

na

Baixada

Mas esta não é a versão da
polícia. A central de operações do
15°BPM transmitiu pelo rádio às
viaturas deslocadas para o local
do protesto que os manifestantes
haviam interrompido o tráfego no
contorno da Avenida Presidente
Kennedy, e que estavam apedrejando os carros que por ali passavam. Quando as primeiras viaturas chegaram, uma série de
explosões de bombas caseiras e
cabeças-de-nego foram ouvidas à
distância. O tiroteio aconteceu em
seguida e, para provar que havia
gente atirando aos manifestantes,
a polícia revelou que o cabo Geraldo foi baleado de raspão no
rosto.

"Tiro

que foi disparado pçr
algum colega do cabo" rebateu
um morador da favela Vila Ideal,
que não quis se identificar. .0 con:
fronto, que começou no Centro
da cidade, terminou dentro das
duas favelas. Com o apoio da fofça de Choque, cerca de 70 policiais civis e militares conseguiram,
depois de duas horas de confusã.q,
retirar os manifestantes do contorno da Avenida Presidenjp
Kennedy. Os agentes fizeram vá,rias incursões nas duas favelas,
onde ocorreram novos tiroteios.A
situação só voltou ao normal
após as 22h30.

Luiz Morier
Brizola

rejeita

Biscaia

investigar
para
polícia
•,';
O governador Leonel Brizola
cia Civil subordinada ao Ministé. afirmou ontem, no município de
rio Público.
Miracema, que deve caber à poliA Associação dos Delegados
M<ía e, não, ao Ministério Público,
de Polícia do Rio (Adepol) pre,s'ti a. apuração da corrupção e enritende impetrar hoje ou amanhã
ilicito de policiais ci^..quecimento
na Justiça o mandado de seguran"Não
: vis.
pode haver supremacia
ça com pedido de liminar para
V'vdo Ministério Público sobre a insparalisar os inquéritos civis públi\' títuição policial. A Polícia Civil
cos instaurados pelo Ministério
ÍUv' tem condições de investigar ela
Público para apurar as denúncias
«• própria", afirmou Brizola. Em
de
corrupção e enriquecimento ilí<;. entrevista dada ao jornalista Carcito.
Segundo o presidente da
los Nobre para o livro Mães de
Adepol,
delegado Wladimir ReaAcari na terra da impunidade, pule, juristas consultados pela assoblicada na edição de domingo do
ciação afirmaram ser ilegal o proJORNAL DO BRASIL, Biscaia
cedimento adotado por Biscaia.
defendeu a subornidação da Poli-
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interditada para
invasão a banco
Para assaltar a agência da
Caixa Econômica Federal no
Boulevard 28 de Setembro,
264, em Vila Isabel, seis homens — inclusive um menor,
segundo testemunhas, chegaram a fechar a larga avenida,
no início da tarde de ontem,
com dois carros. Armados com
revólveres e metralhadoras,
eles roubaram Cr$ 497 milhões
da agência. Os carros usados
pelos assaltantes — um Gol
branco e um Chevette, não tiveram as placas anotadas.

míope

de

caverna

Durou menos de 48 horas o
seqüestro de Artur Faria Brioti
Filho, de 21 anos, filho dó empresário Artur Brioti, dono de uma
cadeia de restaurantes e lanchonetes em Duque de Caxias. Arturzinho, como é chamado, fugiu por
volta das 15h de domingo da caverna em que era mantido pelos
seqüestradores, no Morro do
Sandá, entre Bangu e Realengo,
passou a noite no mato e de manhã pediu ajuda à família de um
sargento do Exército.
Mesmo algemado e sem óculos
— tem cinco graus de miopia —,
Arturzinho aproveitou um descuido dos bandidos, quando — seguindo o combinado para quando
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O vice-governador e secretário
de Polícia Civil, Nilo Batista, determinou ontem que a partir de agora
serão exonerados os titulares de delegacias, carceragens e presídios onde ocorrerem fugas. Numa reunião
com delegados de polícia da capital, Baixada e Interior, ele pediu
mais rigor na fiscalização da carceragem. O encontro foi motivado
pela fuga de 14 presos da 37a DP
(Ilha do Governador), na madrugada de ontem, quando apenas um
carcereiro estava na vigilância.
Durante todo o dia, as polícias
Civil e Militar realizaram operações

. ji^aM8Bp^pB2M|wwB8^

Polinter

sai

assalto

Enquanto dois assaltantes
ficavam do lado de fora, dando
cobertura, os demais entraram
na agência, renderam os dois
seguranças e obrigaram clientes e funcionários a deitar no
chão. Um rapaz armado de
metralhadora, e que segundo
testemunhas aparentava 15
anos, ameaçava matar quem
fizesse qüalquer movimento.
Além do dinheiro do cofre e
dos caixas, os bandidos fugiram levando dois revólveres
calibre 38 dos seguranças. Durante o tempo em que ocorreu
o assalto, a principal avenida
de Vila Isabel ficou interditada
ao tráfego.

presos

demissão

Seqüestrado
Fechada

de

escapa

precisasse de alguma coisa — gritou seu próprio nome várias vezes
e não teve resposta. Ontem de
manhã, ele bateu na casa da mãe
de um sargento do Exército e este
o levou ao 3o Regimento de Carros de Combate. Com marcas da
noite passada no mato — arranhões em várias partes do corpo
—, ele se encontrou na DAS, na
Barra da Tijuca, com o pai, que
chorou muito. O rapaz fora seqüestrado às 5h05 de sábado,
quando chegava ao restaurante de
seu pai. Dos seis seqüestradores,
um foi preso: Acácio Loureiro
Teixeira, o Cacinho, de 27 anos,
que na tarde de sábado bateu com
o carro do rapaz.

delegados,
nos morros e favelas do bairro. A
fuga aconteceu por volta de 51l Os
presos serraram os ferrolhos das
celas 3 e 4 e depois cortaram duas
barras da grade que separa a carceragem do banheiro dos funcionarios. Os que escaparam são: Miguel
Felipe de Oliveira, Luís AritÔTnio
Freire, José Carlos Resende Filho,
Franklin da Silva, Gisélio Ramos,
Carlos Alberto Nascimento, Nélson Leal, Luciano Lopes, Jaime
Castro Neto, Nélson Pereira dq^ilva, Cléber Coutinho, Aldir Ramos,
Josias dos Santos e Antônio Cordeiro.

abre

O diretor da Polinter, Mauro
Magalhães, instaurou sindicância e
inquérito policial para descobrir,
em um mês, os responsáveis pela
fuga de 12 detentas da carceragem
de Niterói. A polícia suspeita que a
fuga foi patrocinada pelo Comando
Vermelho. Entre as foragidas estão
traficantes ligadas a Nelson da Silva, o Bill do Borel, como Ana Paula Rosa, que participou diretamente da punição a 21 menores
baleados nas mãos no ano passado,
e Lena Vânia da Silva Figueiredo,
casada com Jorge Barracão, um dos
maiores traficantes de drogas do
Rio, que está presídio Milton Dias
Moreira.
A polícia vai investigar se houve
negligência do carcereiro Jorge
Cruz, que contrariou um regulamento da Polinter e fez sozinho o
plantão na noite da fuga, sem infor-

causará

inquérito

mar à direção que a segunda carcereira, Adriana Brandão Barbosa,
estava doente. Hoje ela deve prestar
depoimento ao delegado adjunto
da Polinter,-Jaifo Campos. Pataconfirmar se o carcereiro foi víújna
de doping, foi enviado ao Instituto
de Criminalística Carlos Êüfoli
««¦
amostra do suco de uva preparo
pelas detentas no final da noite.
Paula Thomaz, acusada do assassinato da atriz Daniela Perez; lbi
poupada pelas detentasi
As presas que conseguiram escapar são: Lena Vânia da Silva Figueiredo; Márcia Mattos de Medeiros, Ana Paula Rosa, Jane Cristina
do Rosário, Esteia Maria de Oliveira, Beatriz Vives da Silva e Stlma
Ferreira, Viviane Costa, Márcia
Cristina de Lima, Luciana de*.01iveira, Mariza dos Santos e Maria
Célia Pereira dos Santos.
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presença de uma linha de instabilidade sobre o Sudeste ainda pode
A provocar aumento de nebulosidade e chuvas ocasionais hoje em várias
parte do estado. Pela manhã, estão previstos nevoeiros isolados. A taxa de
umidade relativa do ar varia de 60% a 70%. Segundo o Departamento
- Nacional de Meteorologia,
uma nova frente fria deve atingir o Rio a partir de
quarta-feira, deixando o tempo nublado com chuvas.
nascento 06h13min
poente 17h25min

AMÉRICA DO SUL

16h09min
nascente ,
poente 04h24min

S
Nova
21 a 29/4

[3
Crescente
29/4 a 6/5

?ED
Cheia ,t Minguante
6 a 13/5 . 13 a 19/5
Fonte: Observatório
Nacional
ONDAS
A previsão da Marinha para
hoje na orla do Rio de Janeiro é de céu parcialmente nublado a nublado, com nevoeiros esparsos pela
manhã. Os ventos passam
de nordeste a norte, com velocidade de 10 a 15 nós e
brisa de sudeste durante o
dia. Mar de nordeste com
de 1m a 1.5m. em
çndas
intervalos de 4 a 5 segundos. A visibilidade varia de 4
a 10Km. A temperatura da
água fica em torno de 25
graus.
MARES
proamar
01h47min 1.1m
14h09min 1.2m
baixamnr
08h00min 0.3m
2Qh58min

Satélite Goes - 22h (02/5) Uma frente fria deve chegar
hoje no sul do pais, provocando aumento de nebulosidade e chuvas
isoladas no leste da região. No Sudeste, uma linha de instabilidade
mantém o tempo nublado, com possibilidade de chuvas.

áfò fò (14) (15) (27)
Premiado: um apòStadõríró"
Paraná no concurso 268 da Sena.
Ele receberá CrS 19.538.941.042,00.
Um apostador de São Paulo e outro da Bahia acertaram ? sena anterior e cada um receberá Cr$
2.489.054.020,00. A sena posterior
premiou um apostador de São Paulo, um de Minas Gerais, um de
Goiás e outro do Mato Grosso do
Sul. O prêmio será de Cr$
1.244.527.010,00. A quina premiou
405 acertadores, que receberão, cada um, Cr$ 30.729.062,00, enquanto a quadra pagará Cr$ 499.750,00
a cada um dos 24.903 ganhadores.

Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 3014I93)
IIHíHTUM
Presidente Dutra (BR 116)
Serviços de conservação entre
o Km 170 e o Km 206. do Km
226 ao. Km 240, e nos Kms 254.
287,301.305.331 Operação tapa-buraco do Km 252 ao Km
333 Deslizamento do acostamento no Km 298 No Km 311.
em Penedo, desvio (RJ-SP) e
meia pista (SP-RJ)
Rio • Juiz do Fora (BR 040)
Obras de contenção no Km 2
(Juiz de Fora-Rio) e nos Kms 9
e 97 (Rio-Juiz de Fora) Estreitamento da pista no Km 47
Rio - Santos (BR 101)
Meia pista nos Kms 63 e 208
(Santos-Rio) e no Km 132 (RioSantos). Tráfego por variante
pavimentada no Km 136.
Rio • Campos (BR 101)
Transito normal
Rio - Teresópoli j (BR 116)
Estreitamento da pista nos Kms
29. 30. 33. 86 e 87. Obras nos
Kms 93. 96 e 98
Itaborai - Friburgo (RJ 110)
Alargamento da ponte sobre o
no Papucaia (Km 17.5). Obras
de recapeamento do Km 30 ao
Km 32 Pista estreita na altura
de Macuco. '
Niterói • Região dos Lagos
(RJ 106)
Construção de canteiro no Km
5.5 Obras no Km 28. acesso a
Maricá.
INTERDIÇÃO
Túnel Rebouças - lechado de
23h as 5h. via Lagoa-Rio Comprido.
Fonte: DNER/ DER

i
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Morreram: Joel Martins, reifojr
da Pontifícia
Pontificia Universidade Católica
Catolica
(PUC) de São Paulo, aos 93 anôs,
ontem, de parada cardíaca;
cardiaca,< em !sgu
:s£u
apartamento, na capital paulistano
pauIista,iO
velório
velorio foi no saguão
saguao do Teatroda
Te'atroda
Universidade Católica
Catolica (Tuca) e o
enterro no fim da tarde, no CemjiéCemjierio São
Sao Paulo. Formado em PeéjPeda• gogia e Filosofia, doutor em.Psieelogia da' Educação.
Educagao. Martins foi
responsável
responsavel pela implantaçàouda
implantagaouda
e
basic.o.ma
pós-graduação
pos-graduagaoe ciclo básic.o.ma
PUC. Ele assumira a reitoria da
HMorreram:
PUC em novembro passado. -• _ .
Agraciados:
que foi primeira-mi- lebração do aniverJúlio Gallo
com o título de dounistra, Thatcher amsário da primeira
aos 83
(foto),
tor honoris causa do
Constituição demopliou a cooperação
anos, vítima W'TK
Instituto Científico com o Instituto , crática do país, onde acidente de
Weizmann de Israel,
tem, Walesa recorWeizmann.
automóvel,
a ex-prirtieira-minis¦ com a Ordem da dou a visita do papa
domingo, na
tra da Inglaterra
a sua terra natal, em
águia branca — mais
C a l i f ó r nj a.
79. Ele destacou que
Margaret Thatcher
alta condecoração
Fundador da
João Paulo II é a
(foto). O diploma foi
da Polônia —, o pamaior fábrica
primeira personalientregue pelo preside vinho do
pa João Paulo II. A aade a receber a
dente do instituto,
honraria foi conferi- condecoração, que
mundo, Gallo i
da pelo presidente
professor Haim Haviajava com. a ,;n ulher Aileen,„§0
havia sido banida
rari. No período em
Lech Walesa. Na ce- pelo comunismo.
anos, que está internada com fyturas nas costelas. Duas netas tanibém
estavam no carro, mas não soAnunciado: em
de Serena e, segundo de considerável forfreram grandes ferimentos, quando
Londres, o casamena imprensa, deixou tuna — há vários
o carro caiu em um precipício.
to do visconde David
muito feliz a Rainha anos. Serena, relaLinley, de 31 anos,
Elizabeth II, tia do
"Mick Ronsòn, aos 46 anos. cie
ções públicas do atefilho da princesa
noivo. A cerimônia
câncer,
em Londres. Guitarrista,
liê do estilista GiorMargareth e do conserá no outono, em
fez parte do primeiro grupo do riínde de Snowdon, com
Londres, mas ainda gio Armani, disse
tor David Bovviè. Através de Bowle
Serena Stanhope. 23
não tem data marca- que não deixará o
conheceu; nOs'anos 70, o americano
anos. O anúncio foi
da. Linley conheceu emprego depois ,do
•Lou Reed, com' quem gravou "lil"1
feito ontem pelo pai
Serena — herdeira casamento.
guns de seus melhores discos.

Marcados para 10 de maio, às
19h, no Teatro Municipal, o concerto em comemoração aos 150
anos da Orquestra Filarmônica do
Rio. O maestro Florentino Dias,
que fundou e rege a orquestra,
criou o Festival Tchaikowsky, em
homenagem aos 100 anos da morte
do compositor, e apresentará obras
como Romeu e Julieta, entre outras. O ator Edwin Luisi será o mestre de cerimônias. O prefeito e a
secretária municipal de Cultura Helena Severo serão homenageados.
Divulgado: o 11° disco da cantora Nazaré Pereira, já lançado na
França pela Sony. A cantora está
no Rio para tentar lançá-lo no seu
país. Em Thaim-Kan (estrela Dalva
na língua dos carajás), Nazaré, de
50 anos, gravou pela primeira vez
duas músicas em francês. Há 20
anos morando em Paris, em 1988
ela lançou Ver-O-Peso — Na terra
dos carimbos, seu primeiro disco
gravado no Brasil. Nazaré, fica no
Brasil até 9 de junho.
Selecionado: o trabalho A defesa dos direitos das pessoas portadores do vírus HIV, do advogado
Marcelo Dealtry Turra, de 27 anos,
para participar, em junho, da IX
Conferência Internacional sobre
Aids, em Berlim. Marcelo é advogado do escritório modelo da Faculdade Cândido Mendes e professor das disciplinas Lógica Jurídica e
Aids — aspectos jurídicos.

"ih
MARLY XAVIER DE ARAÚJO NICOLSKY
1 ANO DE SAUDADE
família convida parentes e amigos para a Missa de 1
ano de BIA. a ser realizada 5°-feira. 06/05/93 às 1 8
ÉAhoras, na Igreja N. S. do Brasil. Av. Portugal. 772 - Urca.

DÉSIO

TEIXEIRA

AIDA

BUARQUE DE GUSMÃO
(FALECIMENTO)
L;:
' iy"
FAMÍLIA, com pesar, comunica o seu falecimentoe convida parentes e amigos para o sepultamentq;,
HOJE. às 11:00 horas, saindo o féretro da Capela Real"
fSua
Grandeza n° 4 para o Cemitério São João Batista.

BRANDÃO

.i. Administradores e funcionários da GEOMAG con? vidam para a missa de finados em memória do seu
I vice-presidente do Conselho de Administração,
DÉSIO TEIXEIRA BRANDÃO, que será celebrada
às dez horas, dia cinco de maio na Igreja N.. S. do
Carmo, na Rua Primeiro de Março, Praza Quinze.
Satélite Gocs - 15h (30/4) Estào previstas pancadas de
chuvas na maioria dos estados da regiões Norte e Nordeste. No
Centro-Oeste. o tempo tica nublado com chuvas em Goiás e no
Mato Grosso Pela manhã, podem ocorrer nevoeiros isolados em
quase lodo o pais.
CAPITAIS <X
Cidade Condicoes max min
Tempo max min
Porto Velho nub/chuvas 32 21 Macei6
nub/chuvas 30 21
RioBranco nub/chuvas 32 21 Aracaju
nub/chuvas 30 22
Manaus par/nublado 33 22 Salvador
nub/chuvas 31 22
Boa Vista nub/chuvas 33 21 Cuiaba
nub/chuvas 34 22
Belem nub/chuvas 32 22 Campo Grande nub/chuvas 29 19
Macapa nub/chuvas 33 22 Goiama
nub/chuvas 31 14
Palmas nub/chuvas 33 20 Brasilia
nub/chuvas 27 15
Sao Luiz nub/chuvas 31 22 Belo Horizonte nub/chuvas 25 17
—niih/chuvas 33 21 Vitoria
par/nublado 32 22
Fortaleza nub'chuvas 31 22 "SaCftnrlo Frnh'^htrni ?fi ifi
Natal nub/chuvas 31 22 Curitiba
nub/chuvas 25 14
JoacPessoa nub/chuvas 31 22 Florianopolis nublado 26 20
Recife nub/chuvas 31 21 Porto Alegre nublado 26 19
Fonte: DNMET-MARA
MUNdo
>yy-¦,
Condipdes max min Cidade Condicoes max min
Cidade
Amsterda nublado^ 15 03 Mexico claro 27 14
Alefias nublado 26 10 Miami nublado 26 23
^arcdona nublado 21 05 Wontevideu nublado 22 17
fkd'ro claro 24 13 Moscou claro 20 10
B'u*elas nublado 17 06 Novalorque claro 26 11
BuenosAires chuvas 20 17 parls nublado 17 09
21 14 Rorna claro 19 12
. 5.'.^ [.?. Santiago nublado 18 16
l:'™ c'aro,, Sao Francisco claro 19 11
L'Sboa nublado 18 10 Sydney claro 26 12
l^ondfes clafo
Toquio nublado 19 09
It??.5.'.^I?.. 25 J7 Toronto nublado 15 08
Madri claro Washington par/nub 24 13
fonte: agências internacionais
Par/nublado. Possiveis chuvas.
Par/nublado. Possiveis chuvas.
Tempo bom. Chtivas ao anoitecer
Tempo bom. Chuvas ao anoitecer.
yiracopos (SP) Tempo bom. Chuvas ao anoitecer.
Confins (BH)
Par/nublado. Chuvas a tarde.
Brasilia Tempo bom Vtsibilidade boa.
Manaus
Tempo bom. Chuvas a tarde.
Fortaleza
Par/nublado. Chuvas ocasionais.
Recite
Par/nublado. Chuvas ocasionais.
Salvador
Tempo bom. Vtsibilidade boa
Curitiba
Tempo bom. Nevoeiros pela manha.
Porto Alegre
Tempo bom Nevoa pela manha
,;
Fonte: 7asa

,

Convidado: o cantor e
compositor Luiz Meladif*
• (foto) .para participar da
: . '
festa dc entrfo:< <jn v,j
TTrernio Sharp de Músíc^i
' dia 1.9 de maio. no :Teatro>
Municipal do Rio <ks
Janeiro Ele vai cantar á-!
música Xinguem é de'
[ninguém: uktigo.sucesso do^
cantor Anísio Silva! Ângela;
Maria e Çauby Peixoto"
'os
serao
homenageados da!.
; .festa;. Na próxima.;
. . ,
seràft?
^ quinta-feira
anunciados èmSaO.Paulô^
os nomes de todos o^.
•' concorrentes ao
prêmio,^

da Sena

Mangaratiba Própria
Grumarí Própria
Recreio Própria
Pepino Própria
SãoConrado Imprópria
Leblon Imprópria
Ipanema Própria
Copacabana Própria
Própria
Urea Impropria
Icarai Imorooria
Itaipu Propria
Itacoatiara Propria
Warica Propria
Araruama Impropria
Cabo Frio Propria
Arraial do Cabo Propria

JORNAL DO BRA'áÍL

CIDADE

Avisos
Religiosos
580-5522
De 2a a 5a das 8:00 às 19:00 horas

MINISTRO

6a feira das 8:00 às 20:00 horas
Sábados de 8:00 às 1 2:00 horas

MIGUEL

SEABRA FAGUNDES
(MISSA DE 7° DIA)
Instituto dos Advogados Brasileiros, com profundo
pesar, comunica o falecimento do seu eminente exPresidente MINISTRO MIGUEL SEABRA FAGUNtODES, ocorrido no dia 29 de abril último e convida
os
seus consócios advogados e amigos para a Missa que será
celebrada no dia 05 do corrente, quarta-feira, às 12:00
horas, na Igreja da Ordem 3a de Nossa Senhora do Monte
do Carmo, à Rua 1° de Marco (Praça XV).

A

Sábados após 12:00 horas
Domingos e Feriados
^
¦ j JORNAL DO BRASIL
vil
WÊÊtÊÊÊÊÊÊKmntiÊÊimÊiÊÊim^mmmÊÊÊÊÊÊm

OrdemdosAd vogados

"
doBrasil
;

JORNAL DO BRASIL
PREÇOS PARA AVISOS
. RELIGIOSOS E FÚNEBRES

e
URGURA AtTURA
Ordem

Seção

do

dos Advogados
Estado

do

Rio

do Brasil

de Janeiro

convidam para a missa de T dia do inesquecível
MINISTRO
MIGUEL

SEABRA

FAGUNDES,
E

Ga'eao (RJ)
Cumbica (SP)

ex-Presidente e Membro Nato do seu Conselho Federal, a se
realizar no próximo dia 05 de maio, 4a feira, às 12 horas, na
Igreja de N. S. do Carmo à Rua Io de Março, Praça XV de
Novembro.

L

JOSE ROBERTO BATOCHIO
PRESIDENTE OAB/FEDERAL
"""
T

• í

585-4320
585-4476
De 2a a 5a-feira após 19:00 horas
6a-1jeira após as 20:00 horas

Conselho Federal

A

. f
^

SÉRGIO ZVEITER
PRESIDENTE OAB/RJ

5.1 cm
x I cm
5.1cm
10,7 rm
10,7 cm
10.71 m
10,7 cm
10,7 cm
10.7 cm
16,3'crn
It),! cm
16,3 cm
It) 1 cm

3 cm
4 cm
3cm
i cm
-1 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
4cm
5<m
6 cm:
7 cm

•n/.

DIASUTEIS DOMINGO$J
CDS EM MIL CRSfMMIL
'.'s/
' 2.427
3.291
3.236 4.388 —
. 4.045 5.485
'/
4.854 6.582
""
6.472 8.776
8.090 10.970
11.628 17.136 .i,
13.566 19.992 gp
15.504 22.848 ,,.
11.628 17.136
14.535 21.420
17.442 25.704
20.349 29.988 1

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS n'
- De 2' a 5" feira das 8:00 às 19:00 horas,A'
6* feira das 8:00 ás 20:00 horas
Sábado de 8:00 às 12:00 horas
Tel: 580-5522
lu
De 2' a 51 feira após 19:00 horas
,
6* feira após às 20:00 horas
Sábados após às 12:00 horas, „
Domingos e feriados
Tels.: 585-4320 / 585-4476 J '
DIA ÚTIL: até lOcm = CrS 809
+ 10cm - CrS 95Í
DOMINGO: até 10cm = CrS 1.097+ 10cm - CrS 1.428

CIDADE

TEMPO
i MHBM^ S^HH^/—VnfMm^^wlgagMnMnn^H^H
9 ¦JHHHHRHII^^ BHBSHBBHBMMOMMIII^MMMHi
¦hmmmmUMHIL.
Vioto
ÉBoa Vista
^Bon
'$f*'
cap 6 #
,' ;"1,,''!^l!/<',V'i\'
."Vv
5®
MoMacapá
M
• Manaus B«e|6m S
.
n. ,/
Fortaloia •
na# Natal*
Natal";)
fir75^
Toreslna*
Po«»oa«
fl4
JoAo Pessoa*
)vrf
JoAo
•
rn
,.,_
Recife
Recife
'
Maceió •
Branco
~.'-ft-'-.ft .
Rio Branco
Maceib
*/i Porto
"CD1
*""=•'""<
^ Aracaju*
Porio
/
.
^ I
Ve,ho |
Palmas
»'z|p*N^vv1 Velho
<T5Crr;?:!> ^a'mas
\w"w^ Salvador*.
Cuiabá
CuiobA#
_,
Brasilia
I a__ Brasília
>TTl
¦.,,
_jSi - -j~m ^ -t
j', ;:j^f.f
''rj
GoiAnia
Goiânia'
~ik.
Belo
Belo Horiiontl:
Horizonta
I SAo
Claro!¦¦
Grands *
Campo
campo Granda
\
/¦ Claro
* Vh6rt» '
'"*
Paulo
;VKdrt«
'
•«• ¦»•"•'"»
T|
Curitiba
|||wiÉpiH
Cur.tiba i*r"«'«
¦I 7^=^ Claro aa
nublado •
^ V/s*
' ' *
Vy / nublado
"I
5',
FiorlonApoU*
Fioil<^ttW^|S
' "
<\^__y Nublado "CZZD*
'¦

'

Chuvas
>*v
chu^a*,
•
V^l
ocasional*
oca.ionala Portojiiip^
•
* &>
<^am ^lado
i
nWlf chuwaa
•*
Norto
Norte

<€^
Vr-rf

ci
ntf
~|

• 13™«Blip!*>ip^
V]^
I
w|
\
i-'(
J.
p
~""'*
1 '"'jL=Jlf
tJ^
Vale
Valo do Paraíba
Paraiba /
,//
,/"'
^F
'wJ #
'ijj
\St$s
/
'f/'Regiao
%, Região
<¦¦¦&*€&&
- --j.% C^"5"®"*
/
serrana,/."'
./'
\sorranaJ
^J <
o ^
r o>
La
4
;|||
"''fe-^^.
' Baixada litorânea
Baixada
litoranea .
Baixada
%
fluminense
It' V
i* fluminense IHI
Litoral sul
.^^Utoralsul
VJ» Presença de uma linha de instabilidade sobre o Sudeste ainda pode
ã\ provocar aumento de nebulosidade e chuvas ocasionais hoje em várias
parte do estado. Pela manhã, estão previstos nevoeiros isolados. A taxa de
umidade relativa do ar varia de 60% a 70%. Segundo o Departamento
Nacional de Meteorologia, uma nova frente fria deve atingir o Rio a partir de
quarta-feira, deixando o tempo nublado com chuvas.
QjQEBUHH
nascente 06h13min
poente 17h25min

AMÉRICA DO SUL
Fotos: Inpe

16h09min
nascente
poente 04h24min

Nova
21 a 29/4

Crescente
29/4 a 6/5

?CI
Cheia
Minguante
13 a 19/5
6 a 13/5
Fonte: Observatório
Nacional
lü^ji^ÊÊÊBÊt
A previsão da Marinha para
hoje na orla do Rio de Janeiro é de céu parcialmente nublado a nublado, com nevoeiros esparsos pela
manhã. Os ventos passam
de nordeste a norte, com velocidade de 10 a 15 nós e
brisa de sudeste durante o
dia. Mar de nordeste com
ondas de 1m a 1.5m, em
intervalos de 4 a 5 segundos. A visibilidade varia de 4
a 10Km. A temperatura da
água fica em torno de 25
graus.
KEX3HB
preamar
01h47min 1.1m
14h09min 1.2m
baixamar
08h00min 0.3m
20h58min 0.4m

Satélite Goes - 22h (02/5) Uma frente fria deve chegar
hoje no sul do pais, provocando aumento de nebulosidade e chuvas
isoladas no leste da região. No Sudeste, uma linha de instabilidade
mantém o tempo nublado, com possibilidade de chuvas.

Grumari Própria
?.e™ü 5SK!
Satélite Goes - 15H (30/4) Estão previstas pancadas de
Própria chuvas na maioria dos estados da regiões Norte e Nordeste. No
Barra
Centro-Oeste,
o tempo fica nublado com chuvas em Goiás e no
3K5 —¦!?.
Mato Grosso. Pelo manhã, podem ocorrer nevoeiros isolados em
Imprópria quase todo o pais.
SàoConrado
Leblon Imprópria
Ipanema IJXuUMlcilHHHi^HHHli
Copacabana P[6pria
Cidade
Condicoes max min Tempo
Própria
nub/chuvas 30 21
Porto Velho nub/chuvas 32 21 Maceió
Imprópria Rio Branco nub'chuvas 32 21 Aracaiu
nub/chuvas 30 22
Icarai
Manaus par/nublado 33 22
Imprópria
Itatpu Própria
nub'chuvas 34 22
Boa Vista nub'chuvas 33 21 Cuiaba
llacoatiara Própria
Belcm nub/chuvas 32 22 Campo Grande nub/chuvas 29 19
Maricá Própria
nub/chuvas 31 14
Macapa nub/chuvas 33 22 GoiSnia
Araruama Imprópria
nub/chuvas 27 15
Palmas nub/chuvas 33 20 Brasília
Própria São Luiz nub/chuvas 31 22 Belo Horizonlc nub>'chuvas 26 17
Própria Terosina
nub/chuvas 33 21 Vitoria
par/nublado 32 22
Própria Fortaleza nub/chuvas 31 22 São Paulo nub/chuvas 26 16
nub/chuvas 25 14
Rio das Ostras Própria Natai
¦,""""_'nub.chuvas
-""ü 31 22 Curitiba
do Meio
u Estadual João
Fonte: ruFundação
roniu.
nublado
2ô 20
Florianópolis
Pessoa
nub/chuvas
31
22
Ambiente (Boletim de 30W93)
26 19
nub/chuvas 3t 21 Porto Alegre nublado
Recife
ESTRADAS
Fonte: DNMET-MARA
Presidente Dutra (BR 116)
Serviços de conservação entre
MUNDO
o Km 170 e o Km 206. dò Km
226 ao Km 240. e nos Kms 254.
Condições max min
287. 301. 305. 331. Operação ta- Cidade
Condições max min Cidade
pa-buraco do Km 252 ao Km Amsterda nublado 15 03 Mexico claro 27 14
333. Deslizamento do acostamento no Km 298 No Km 311. Atenas nublado 26 10 Miami nublado 26....??
em Penedo, desvio (RJ-SP) e Barcelona nublado 21 05 Montevid&u nublado 22 17
meia pista (SP-RJ)
Berlim claro 24 13 Moscou claro 20 10
Rio - Juiz de Fora (BR 040)
17 06 Nova Iorque claro 26 11
Obras de contenção no Km 2 Bruxelas nublado
(Juiz de Fora-Rio) e nos Kms 9 Buenos Aires chuvas
17 Paris nublado
17 09
20
Fora)
Estreie 97 (Rio-Juiz de
21 14 Roma
chuvas
claro 19 12
Chicago
tamento da pista no Km 47.
Rio-Santos (BR 101)
Johanesburgo claro 13 05 Santiago nublado 18 16
Meia pista nos Kms 63 e 208 Lima claro 25 13 Sao Francisco claro 19 11
no
Km
132
e
(Rio(Santos-Rio)
Lisboa nublado 18 10 Sydney claro 26 12
Santos). Tráfego por variante
pavimentada no Km 136 '
Londres claro 14 08 T6quio nublado 19 09
Rio - Campos (BR 101)
Los Angeles claro 25 17 Toronto nublado 15 08
Trânsito normal
Madri
claro 19 08 Washington par/nub 24 13
Rio Torcsópolis (BR 116)
internacionais
agências
fonte:
Estreitamento da pista nos'Kms
29. 30. 33. 86 e 87 Obras nos
AEROPORTOS
Kms 93. 96 e 98
Par/nublado Possíveis chuvas.
Itaborai - Friburgo (RJ 116)
Alargamento da ponte sobre o Galeão (RJ)
r/nublado. Po ssiye is chuvas;
Pa
rio Papucaia (Km 17.5) Obras
do recapeamento do Km 30 ao Cumbica (SP) Tempo bom. Chuvas ao anoitece''Km 32 Pista estreita na altura Congonhas (SP) Tempo bom. Chuyasao anoitecer.
de Macuco.
Viracopos (SP) Tempo bom. Chuvas ao anoijeçer
Niterói • Região dos Lagos confins (BH)
^^r.'?®.
106)
(RJ
Construção de canteiro no Km Brasília Tempo bom Visibilidade boa.
5.5. Obras no Km 28. acesso a Manaus Tempo bom Chuvas à tarde.
Maricá.
Fortaleza Par'nublado Chuvas ocasionais.^
Recife Parmubiado Chuvas ocasionais
INTERDIÇÃO
Túnel Rebouças • fechado de Salvador Tempo bom. Visibilidade boa
23h às 5h. via Lagoa-Rio Com- Curitiba Tempo bom Nevoeiros pela manhã-.
prido.
Porto Alegre Tempo bom Nèvoa pela nianhã ..
Fonte: rasa
Fonte: DNER' DER
*?
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Convidado: o cantor e
compositor Luiz Melodia -»
(foto) para participar da
festa de entrega do VI.
-J
Prêmio Sharp de Música,
dia 19 de maio, no Teatro ||'ô
~"-:f~
Municipal cio Rio de
Janeiro. Ele vai cantar a Já
-w
música Ninguém è de
ninguém, antigo sucesso do
cantor Anísio Silva! Ângela
^
Maria e Cauby Peixoto
^
serão os homenageados da
••,festa.. Na próxima

Resultado
da Sena
ffjf
Ü02) fò) (14) (15) (27)
BIBB
^^^^^^^^^^H(MMMiaaBHMHMMMna«MMIinMMMMMH^M^^^^»ii
Premiado: um apostador do
Paraná no concurso 268 da Sena.
Ele receberá Cr$ 19.538.941.042,00.
Um apostador de São Paulo e outro da Bahia acertaram a sena anterior e cada um receberá Cr$
2.489.054.020,00. A sena posterior
premiou um apostador de São Paulo, um de Minas Gerais, um de
Goiás e outro do Mato Grosso do
Sul. O prêmio será de Cr$
1.244.527.010,00. A quina premiou
405 acertadores, que receberão, cada um, Cr$ 30.729.062,00, enquanto a quadra pagará Cr$ 499.750,00
a cada um dos 24.903 ganhadores.
Marcados para 10 de maio, às
19h, no Teatro Municipal, o concerto em comemoração aos 150
anos da Orquestra Filarmônica do
Rio. O maestro Florentino Dias,
que fundou e rege a orquestra,
criou o Festival Tchaikowsky, em
homenagem aos 100 anos da morte
do compositor, e apresentará obras
como Romeu e Julieta, entre outras. O ator Edwin Luisi será o mestre de cerimônias. -O prefeito e a
secretária municipal de Cultura Helena Severo serão homenageados.
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Divulgado: o 11° disco da cantora Nazaré Pereira, já lançado na
França pela Sony. A cantora está
no Rio para tentar lançá-lo no sçu
país. Em Thaina-Kan (estrela Dalva
na língua dos carajás), Nazaré, de
50 anos, gravou pela primeira vez
duas músicas em francês. Há 20
anos morando em Paris, em 1988
ela lançou Ver-O-Peso — Na terra
dos carimbos, seu primeiro disco
gravado no Brasil. Nazaré, fica no
Brasil até 9 de junho.

Agraciados:
com o título de doutor honoris causa do
Instituto Científico
Weizmann de Israel,
a ex-primeira-ministra da Inglaterra
Margaret Thatcher
(foto). O diploma foi
entregue pelo presidente do instituto,
professor Haim Harari. No período em

que foi primeira-ministra, Thatcher ampliou a cooperação
com o Instituto
Weizmann.
¦ com a Ordem da
águia branca — mais
alta condecoração
da Polônia —, o papa João Paulo II. A
honraria foi conferida pelo presidente
Lech Walesa. Na ce-

lebração do aniversário da primeira
Constituição democrática do país, ontem, Walesa recordou a visita do papa
a sua terra natal, em
79. Ele destacou que
João Paulo II è a
primeira personaliaade a receber a
condecoração, que
havia sido banida
pelo comunismo.

Selecionado: o trabalho A defesa dos direitos das pessoas portadores do vírus HIV, do advogado
Marcelo Dealtry Turra, de 27 anos,
para participar, em junho, da IX
Conferência Internacional sobre
Aids, em Berlim. Marcelo é advogado do escritório modelo da Faculdade Cândido Mendes e professor das disciplinas Lógica Jurídica e
Aids — aspectos jurídicos.

Anunciado: em
Londres, o casamento do visconde David
Linley. de 31 anos.
filho da princesa
Margareth e do conde de Snowdon. com
Serena Stanhope, 23
anos. O anúncio foi
feito ontem pelo pai

de Serena e, segundo
a imprensa, deixou
muito feliz a Rainha
Elizabeth II, tia do
noivo. A cerimônia
será no outono, em
Londres, mas ainda
não tem data marcada. Linley conheceu
Serena — herdeira

de considerável fortuna — há vários
anos. Serena, relaçòes públicas do ateliè do estilista Giorgio Armani, disse
que não deixará o
emprego depois do
casamento.

A

Ordem dos Advogados

Morreram: Joel Martins, reitor
da Pontifícia Universidade Católidà
(PUC) de São Paulo, aos 93 anôfe1,
ontem, de parada cardíaca, em seu
apartamento, na capital paulista?©
velório foi no saguão do Teatro.ijá
Universidade Católica (Tuca) é a
enterro no fim da tarde, no Cemité*rio São Paulo. Formado em Peda1gogia e Filosofia, doutor em Psicologia da Educação, Martins fòl
responsável pela implantação ida
pós-graduação e ciclo básico'ffà
PUC. Ele assumira a reitoria dá
PUC em novembro passado.
.>
Júlio Gallo
Jg
||y
di ii o s v 111 n^ti
domingo, na
CaHfórnia.

viajava com a mulher Aileen, 80
anos, que está internada com fra1
turas nas costelas. Duas netas támbém estavam no carro, mas não sófreram grandes ferimentos, quando
o carro caiu em um precipício.
Mick Ronson, aos 46 anos, de
câncer, em Londres. Guitarrist^
fez parte do primeiro grupo do c^
tor David Bowie. Através de Bowie
conheceu, nos anos 70. o americanô
Lou Reed, com quem gravou aU
guns de seus melhores discos.

Castor
•••'.'
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convidam para a missa de 7o dia do inesquecível
MINISTRO
MIGUEL

SEABRA

F
fB
FAGUNDES,
ex-Presidente e Membro Nato do seu Conselho Federal, a se
realizar no próximo dia 05 de maio, 4a feira, às 12 horas, na
Igreja de N. S. do Carmo à Rua Io de Março, Praça XV de
Novembro.
JOSÉ ROBERTO BATÓCHIO
PRESIDENTE OAB/FEDERAL

SÉRGIO ZVE1TER
PRESIDENTE OAB/RJ

MARLY XAVIER DE ARAÚJO NICOLSKY
1 ANO DE SAUDADE
família convida parentes e amigos para a Missa de 1
às 18
ano de BlA, a ser realizada 5a feira, 06/05/93.
tAhoras, na Igreja N. S. do Brasil. Av. Portugal. 772 Urca.
MINISTRO
SEABRA FAGUNDES
(MISSA DE 7° DIA)
Brasileiros, com profundo
dos
Advogados
Instituto
do seu eminente exfalecimento
comunica
o
pesar,
Presidente MINISTRO MIGUEL SEABRA FAGUNtODES, ocorrido no dia 29 de abril último e convida os
seus consócios advogados e amigos para a Missa que será
celebrada no dia 05 do corrente, quarta-feira, às 12:00
horas, na Igreja da Ordem 3a de Nossa Senhora do Monte
do Carmo, à Rua 1o de Março (Praça XV).
MIGUEL

DÉSIO

TEIXEIRA

BRANDÃO

Administradores e funcionários
vidam para a missa de finados
t vice-presidente do Conselho
DÊSIO TEIXEIRA BRANDÃO,
às dez horas, dia cinco de maio
Carmo, na Rua Primeiro de Março,

da GEOMAG conem memória do seu
de Administração.
que será celebrada
na Igreja N. S. do
Praza Quinze.

0 banqueiro de bicho Casfpj
de Andrade foi internado às^',22
horas de ontem 110 Hospital Samaritano, em Botafogo, com
problemas respiratórios após
sentir-se mal em sua residênçjj,
no Leblon. A informação foi
passada pelo contraventor Emil
Pinheiro.
Ü.
No final da noite, todos os
banqueiros da cúpula da contravenção do Rio estiveram no
Hospital para saber de seu estado de saúde. Castor de Andrade
é o presidente de honra da Eseo,la Mocidade Independente^
Padre Miguel e responde, jurít£:
mente com 14 contraventora?,"á
processo sob acusação de ligít
çòes com o tráfico de drogas e
»>•,
formação de quadiilha.

BUARQUE DE GUSMÃO
(FALECIMENTO) Cfi
rtr
FAMÍLIA, com pesar, comunica o seu falecimento .;
e convida parentes e amigos para o sepultamentóJ
HOJE, às 11:00 horas, saindo o féretro da Capela Rea1,v"
tSua
Grandeza n° 4 para o Cemitério São João Batista.'
AIDA

'

>rifc

De 2d a 5-1 das 8:00 as 1 9:00 horas
6a feira das 8:00 as 20:00 horas
Sabados de 8:00 as 1 2:00 horas

0,

jfc
Avisos
Religiosos
580-5522

585-4320
585-4476
De 2a a 5a-feira apos 1 9:00 horas
6a-feira apos as 20:00 horas

Ml,

Sabados apos 1 2:00 horas
Domingos e Feriados
JORNAL DO BRASIL

^
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CIENCI A/ECOLOGIA

do

Rio

5%

de

ozônio

em

13

anos

perde
Dados da Nasa revelam que em julho a redução chega a 16%, aumentando a radiação
'v-1
...
. ...Arte/JB
Entre 1979. e 1992, a camada de
..
|
1 ozônio no céu sobre o Rio perdeu
í em média 5%'de sua espessura. O
elMaou » 1® %
í ozônio da estratosfera protege a
os
nocivos raios
[ Terra, barrando
) ultravioleta do Sol. No inverno,
{ quando a camada de ozônio tradif cionalmenté se reduz, os dados são
\ lüàis críticos: Comparando julho de
1979 com julho de 1992, a perda foi
>
de-16%.
í' Os dados são da Nasa, a agência
j espacial norte-americana. Foram
f apresentados ontem num seminário
\ técnico sobre a Proteção da CamaI da de Ozônio pela química Carmen
| \y_aschek, funcionária do departa. méntó de engenharia da Coca-Cola
; nos Estados Unidos.
*—Buraco
— Os números sobre a
perda de ozônio sobre o Rio ainda
ínao chegam a ser alarmantes, mas
"indicam uma tendência inequívoca,
diz Carmen Waschek. Quando se
fala em buraco de ozônio na Antárvtioa, isto significa uma redução de Fonte: NASA
f'60%. Recentes medições indicaram
marketing ecológico, e sim de uma
vocar câncer de pele e catarata, innar a produção de clorofiuorcarbo'que a região ártica
já registra perestratégia de sobrevivência do nosterfere no íjistema imunológico das
nos, a Coca-Cola decidiu que a pardás de mais de-20% no ozônio. A
so negócio", diz Márcio Amazonas,
tir de dezembro de 1994 deixará de
pessoas e jafeta a lavoura. Cada
-média de esgotamento do ozônio
contendo
comprar
de Meio Ambiente dá Coequipamentos
de
redução
na
caponto
gerente
percentual
-tft)
planeta fica entre 4% e 8%, de
substâncias
ou
halons.
Estas
mada
de.
dzônio
significa,
CFCs
em
mèdo Brasil. Nas 82 fárbicas
ca-Cola
iaòordo com dados da Nasa e do
novos
dia,
cacasos
de
câncer
100
mil
da
são
os
maiores
destruidores
o
CFC usado nos sistemas
no
país,
-Bnuma (Programa das Nações Unide pele por ano.
mada de ozônio. Atualmente, a Code refrigeração e na espuma usada
sdtas para o Meio Ambiente),
como isolante térmico será substiCoca-Cola — Antecipando-se ca-Cola consome 0,025% dos
v,':
Ã perda de ozônio 'é perigosa
no
mundo.
CFCs
tuído pelo gás HFC 134a, que não
no
fixado
um
ano
ao
incidência
em
dos
maior
uma
produzidos
prazo
porque
"Não
se trata de uma jogada de
agride o ozônio.
raios ultravioleta do Sol pode proProtocolo de Montreal para elimi-

Cacadores

Cientista

diz

hábito
que

mais

o

destino

As conquistas científicas no
campo dá engenharia genética defrontam a humanidade com um dilema: até que ponto o destino do
homem é condicionado por seu código genético. "O ambiente tlesémpenha um papel mais importante
na vida do. homem do que a genética", afiança o professor Michel Revel, 54 anos, chefe do Departamento de Genética Molecular e
Virologia do Instituto Weizmann
de Ciências, em Rehovot, Israel.
Para o cientista, o modo de viver
do homem, suas crenças e hábitos
teriam uma participação majoritária de 60% na definição do seu
futuro, deixando o restante para o
ADN, que herdamos ao nascer.
"Seria
um erro lamentável considerar o homem apenas produto de
seus genes. Basta observar gêmeos
idênticos criados em condições diversas", compara.
O cientista adverte para a tendência comum, mas "perigosa", de
se acreditar que a manipulação genética possa fazer alguém mais inte-

do

que
ligente ou mais bonito. "Deve-se
recorrer à terapia genética para tratar algumas doenças, mas não para
maximizar o desempenho intelec_tual,-G..rendimento no trabalho",
ressalta Revel. Ele defende um sistema de educação aprimorado como a forma mais rápida, mais barata e mais democrática para atingir
essefim.
Ética — Num paralelo com o
mundo antiutopia desenhado pelo
escritor inglês Aldous Huxley em
Admirável mundo novo (em que não
só as dores e a escassez são derrotadas pela tecnologia, mas também a
liberdade, a beleza e a criatividade),
o cientista insiste em antecipar o
debate ético sobre futuras desçobertas. "Temos que refletir sobre
essa questão agora, e não esperar
até que nos habituemos à manipulação dos genes na reparação de
defeitos genéticos em embriões e,
então, passar a utilizá-la com intençõés espúrias", alerta.
Ética e genética foi um dos temas que Revel discutiu no Rio em

Sol e os riscos à saúde

Falta

ir<
droga

de

internação

de

O número de internações de
crianças com Aids aumentou em
cerca de três vezes por causa da
suspensão do fornecimento da
substância imunoglobulina intravenosa (IGIV), capaz de melhorar
o estado geral dos pacientes.
Segundo a imunologista Norma Rubini, que atende crianças
com Aids no Hospital Gafírée e
Guinle, no Rio, há quatro meses
os pacientes não recebem o remédio.
Rubini participa no Rio do 4°
Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunologia em Pediatria.
Antes, disse a médica, o remédio era doado ao Gaffrée através
da Sociedade Viva Cazuza. Mas,
ela diz, o fornecimento foi interrompido porque a Viva Cazuza
está se concentrando em outros
projetos. A médica deixou claro
que não está criticando a decisão
da sociedade. A responsabilidade
pelo fornecimento do remédio,
diz, é do ministério da Saúde.
Planejamento — De acordo
com Rubini, em 1992 especialistas

da

população

triplica

aidético

se reuniram e elaboraram um documento colocando a necessidade
de padronizar a IGIV. A padroni-j
zação, termo técnico para o esta-j
belecimento de dosagens e indica->
ções de remédios, facilita d
planejamento da compra e distri-!
buição de drogas pelos órgãos eni
carregados. O documento foi encaminhado ao ministério díí
Saúde, mas até hoje não foi feita 4
padronização.
Segundo Rubini, o.frasco dê
IGIV custa USS 300. Cada crian-J
"Emboi
ça consome um por mês.
ra seja caro, mais vale administrai'
o IGIV do que internar mais Je-j
zes", disse. Tomando a droga, ex-;
plica a médica, as crianças preci-*
sam ser internadas até duas vezes
pof ano. Sem a IGIV, o número
de internações anuais sobe para
seis a oito. Isso aumenta os eus;
tos, já que os mesmos pacientes
ficam mais tempo internados. A
internação é mais cara do que o
remédio e i»s reinternações reduzem a oferta de leitos para novos'
.
pacientes de Aids, garante.

molda

Começam
matança
'
PORTO ALEGRE — A têmpora' tia oficial de caça no estado começa
•hoje com a
previsão de que sejam
''ábatidos
mais de 10 milhões de aves
é animais, se todos os ôaçadores
'tumprirem
o limite máximo permitido. Esse número, no entanto, po.derá ser facilmente ultrapassado
porque já a partir de amanhã os
fiscais do Ibama entram em greve
. por tempo indeterminado. .
on. Os .fiscais querem .reajuste sala•fiai e protestam também contra o
sucateamento do organismo.
A greve dos funcionários pode
desmontar o esquema do Ibama,
j-que prometera usar 65 fiscais, 41
l carros e a ajuda da Brigada Militar
na fiscalização de quatro barreiras
Í fixas nás estradas e oito barreiras
j volantes, que seriam montadas em
i diversas rodovias,
j Os caçadores cadastrados vão
ipoder matar marreções, marrecasrpiadeiras, marrecas-caneleiras,
j pombas, pombas-de-bando, pomi bões, perdizes e lebras-européias.

do

genética
uma série de encontros com a comunidade científica. O cientista
coordenou os trabalhos que levaram à descoberta e duplicação genética da interleucina 6 (IL-6). A
droga poderá se tornar uma poderosa arma contra o câncer.
Dada a capacidade de reduzir a
proliferação de células tumorais e
de aumentar a função do sistema
imune, o remédio poderá evitar a
difusão de metástase nos cânceres
de mama, cólon e pele. Segundo
Revel, o mercado potencial pará a
IL-6 é grande. Poderia servir, por
exemplo, para aliviar a trombocitopenia — perda de plaquetas (responsáveis pela coagulação do sangue) que afeta 20% dos pacientes
de câncer tratados com radio ou
quimioterapia.
A droga é indicada também para
pessoas com leucemia que se submeteram ao transplante de medula
óssea. A IL-6 está em fase de testes
clínicos e será lançada no mercado
dentro de dois anos.

Desde que a corrida espacial nos deu as imagens via
satélite, essa corrida mudou de endereço e veio parar
aqui na Terra. A corrida pela tecnologia. E nela, os'
televisores Next Gradiente já saíram na frente. Todos eles
incorporam a tecnologia de última geração SMT - Surfáce
Mounted Technology
que até hoje só era utilizada em
satélites, informática e equipamentos militares. É por essa
razão que num televisor Next Gradiente, via' satélite djj
não, você pega sempre a melhor imagem. Televisores* jfees
Next Gradiente. Os mais completos aparelhos ||||
produzidos para o seu prazer de ver e ouvir. HSS

Nasa/AP
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S monitorar
£ chuva
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ácida

O Rio de Janeiro vai poder
acompanhar a qualidade da sua
] chuva. A Feema instalou no cami pus da Universidade Estadual do
i Rio de Janeiro (Uerj) a primeira
J estação de monitoramento de
J chuva ácida no estado; cujo volume será medido através do material recolhido em um funil'de 30
"diâmetro,
cm de
instalado em um
Jlfailer']k usado ná médiçâo da
j poluição dò ar e das condições
efcmáticas..
J
Outras cinco estações seme«lhantes à do Maracanã fornecerão
os mesmos dados: Lagoa, Alto do
Sumaré (2), Bonsucesso e Cidade
|
j Universitária do Fundão.
A chuva ácida é a chuva conta"¦i
minada por emissões de óxidos de
\ enxofre existentes no ar, provocai das pela poluição industrial e veíJ culos motorizados. As conseqüên1 cias são a corrosão de estruturas
\ de concreto armado e materiais
utilizados em obras de arte, além
dos efeitos sobre a fauna e flora.
Todas as sextas-feiras, a água
j de chuva recolhida será enviada
» ao Departamento de Geoquímica
da Universidade Federal Fluminense
J
para análise. Segundo o
meteorologista
José Arnaldo Sal
les, da Divisão de Qualidade do
Ar da Feema,
a análise do ar é
i feita com a utilização de um filtro
coletor das partículas em suspen4 são. A Feema
pretende divulgar
fòda semana o nível de chuva ácida, da poluição atmosférica e as
fôndições meteorológicas.
i
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Os astronautas da Columbia, que vão ficar mais um dia no espaço, estão animados com as experiências

Astronauta

o

braço

consegue

mecânico

CABO CANAVERAL, FLORIDA
— O protótipo de braço mecânico
levado a .bordo do ônibus espacial
Columbia movimentou-se ontem,
finalmente, com sucesso. Por várias
vezes durante a missão que começou dia 26 de abril, tentou-se movimentar o robô, de 76 centímetros,
mas a operação não se realizou por
problemas técnicos. Ontem, no entanto, o braço registrou agilidade,
mobilidade e flexibilidade. "Ele
atua perfeitamente em qualquer si-

da

tuação", atestou Walter Brungs, da
agência espacial alemã.
Utilizando um terminal sensível,
semelhante a um mouse de computador, o astronauta Hans Schelgel,
um dos cientistas alemães a bordo,
guiou o braço em diversas manobras, incluindo a de agarrar um
objeto no ar — um desafio na mi"Ele tinha todo o
crogravidade.
controle sobre o braço", avaliou
"Vamos
Brungs.
precisar cada vez
mais de robôs no espaço, já que

operar

Atlantis
muito mais será feito e o homem
não é capaz de fazer tudo", disse o
astronauta Ulrich Walter.
A missão do Columbia, que está
custando à Alemanha mais de USS
570 milhões, recebeu criticas dos
alemães, que a consideraram dispendiosa num momento em que o
país atravessa dificuldades econômicas com a reunificação.
O Columbia retornará quintafeira, após dez dias no espaço.
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Senna-Ferrari,
I"

COCKPIT

Uma

MARIO ANDRADA E SILVA

rede

intrigas

de

dan, a equipe das cores unidas
está procurando encaixar opções menos bombásticas sondando Johnny Herbert, da Lotus e J.JXehto, da Sauber.
Pierluigi Martini já foi uma
das opções da Benetton só que
agora está negociando uma
volta à Minardi que apesar de
já ter acumulado cinco pontos
este ano está descontente com
seus pilotos e pode querer trocar um deles. A principal recla"Gianca".
Giancarmacão do
lo Minardi, com seu dois
pupilos tem sido a falta de auxílio no fornecimento de inforinações precisas para o desenvolvimento do carro. Minardi
acha que sua produziu uma
máquina de qualidade mas está
ficando para trás quando as
outras equipes evoluem com
seus respectivos equipamentos.
A temporada de boatos da
F 1 segue mais animada do que
nunca, este ano sob o codinome de temporada de ódio. As
fofocas se concentram em demissões sumárias e não em
contratações futuras como
manda a tradição. É Mario
que odeia Nigel porque Mansell odeia testes. Testes que faltam à Minardi que odeia um
de seus pilotos porque ele não
fornece informações. Informações técnicas de qualidade que
levaram a Benetton a contratar
Patrese e receber um piloto
lento. Lento como os carros da
Lotus que no ano passado foram a revelação da temporada
e agora decepcionan Herbert.
Herbert que a Benetton já teve
e perdeu mas agora quer buscar de volta. A volta que Briatore conseguiu dar na Jordan
quando contratou Michael
Schumacher mas que agora ficou impossível porque a equipe irlandesa aprendeu como
segurar suas revelações e não
vai soltar Barrichello de maneira nenhuma.

A rede de intrigas da Fór/"Vmula 1 transferiu seus
ti"**»- tentáculos para a Fórmula
Indy. Agora as fofocas cruzam
o atlântico a bordo do Concorde trazendo péssimas notícias
sobre o ambiente na equipe
Newman-Haas. Mario Andretti já perdeu a paciência com
Nigel Mansell. Andretão está
tentando mexer os pauzinhos
para trazer o filho Michael de
volta. Ele se cansou de. ficar
testando o carro para Mansell.
"O
papa não gosta de testar.
Por isso sou obrigado a fazer
todos os testes.", disse Andretti a jornalistas europeus endossanei o as piores especulações.
Se o sonho improvável de
Andretti der resultado duas
equipes da F 1 ficarão imensamente felizes. A McLaren
se livra do pesadelo de uma
contratação improdutiva.
Devolve Aiidrettinho com
prazer e ainda arruma um lugar para o finlandês voador
Mika Hakkinen. A Benetton
também bate palmas se Nigel
for demitido. Flávio Briatore
poderia se ver livre de Riccardo Patrese e teria chances de
colocar um piloto tão rápido
quanto Ayrton Senna para
aproveitar a potência superior dos motores Ford série
VII. uma exclusividade de sua
equipe.
Pena que Carl Haas e Paul
Newman não compartilham
do sonho de Andretti, McLaren e Benetton. Os novos pa\ _
trões de Mansell estão achando o Leão um tremendo
sucesso. Seus carros nunca
apareceram tanto na mídia
como agora.
Briatore terá que derrubar
Patrese sem a ajuda dos EUA.
Ele só não demitiu o italiano
até agora por falta de uma opIV ção melhor. Com Hakkinen
y
preso à McLaren e Rubens
Barrichello amarrado na Jor-

a

união

amadurece

I
¦

X
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a equipe já está quase pronta para ter o brasileiro
AFP— 11/03/93
guntou se deveria assinar com a
Ferrari para 93, e eu,lhe disse que
não. Não era hora. Senna colocaria
um pressão insuportável sobre a
equipe. A Ferrari poderia se desintegrar se ele viesse."
O acordo informal do projetista
com Ayrton reza que primeiro a
Ferrari produzirá o carro projetado
•j, c y? (7gw
por ele, depois Senna será chamaty & .
do. A máquina de Barnard deverá
ficar pronta antes do final do ano.
Se o título estiver decidido, Senna
começaria os testes imediatamente.
Foi pensando em mudar de equipe
que Ayrton recusou contrato de
dois anos com a McLaren. E é por
isso que o acordo demorou tanto e
ainda não foi sacramentado.
O gerente que a Ferrari gostaria
para completar sua reorganização é
o francês Jean Todt, diretor técnico
da Peugeot. Já houve o convite,
mas a fábrica italiana mantém negócios com a francesa no setor de
carros comérciais e precisa caprichar na diplomacia. Não pode aparecer como se estivesse roubando
Todt dos parceiros. É melhor esperar que o francês os procure dispôsto a mudar de emprego.
Se contratação de Todt não se
confirmar, será buscádo um executivo italiano. Entre os cotados, uma
surpresa. Especula-se que o primeiro convite seria feito a Flávio Briatore, atual diretor-geral da Benetton. Outras opções: Giorgio Pianta,
diretor esportivo da Alfa Romeo, e
Enrico Berdoni, que trabalhou com
Montezemolo na organização da
Senna seria o ponto principal da reestruturação da Ferrari para 93
Copa de 90. (M.A.S.)

Indiscrição de Alesi e Barnard:

LONDRES — O noivado da Ferrari com Ayrton Senna começa a
fazer sucesso. Os preparativos para
o casamento estão em andamento.
O primeiro sinal da união futura
surgiu na semana do GP de San
Marino e não parou de repercurtir
até agora. Duas fontes de dentro da
equipe, o piloto Jean Alesi e o engenheiro John Barnard, revelaram
que ela está quase pronta para receber o brasileiro. Nos planos de.
reestruturação da fábrica elaborados pelo presidente Luca de Montezemolo estão faltando um coordenador para gerenciar o reporto
corse (departamento esportivo) e
um piloto campeão mundial.
Alesi denunciou o pré-acordo da
Ferrari com Senna quando contou
aos jornais italianos que tinha pedido demissão de seu cargo de segundo piloto para abrir caminho ao
brasileiro. O presidente Montezemolo comprôu então o silêncio do
francês por US$ 2 milhões. Alesi
ganhou dinheiro para poder trocar
seu avião particular e prometeu não
falar mais sobre Senna até o final
do campeonato. Recebeu também
autorização para procurar novo
emprego e já negocia seu passe com
Frank Williams para 94.
O projetista de US$ 6 milhões da
Ferrari endossou o discurso de Alesi quando revelou sua versão sobre
o fracasso das negociações da Ferrari com Senna no ano passado.
"Falo de vez em
quando com Senna pelo telefone. No ano passado,
conversamos muito. Ele me per-

Piquet, no Rio, a negocios
diência com o mil~~1 O tricampeào
nistro das Telecode Fórmula 1 Nélnuinicaçôes Hugo
son Piquet (foto)
Napolcào. Nelson
chegou ontem ao
Piquet vai expor a
Rio para tratar de
Napolcào o novo
negócios ligados à :
sistema Aulo-Tnick
sua empresa. O pi— de comunicação
loto se hospedou na
suíte 1.405 do Hotel
por satélite para
frotas de ca miCaesar Park, em
nliões, que pretende
Ipanema, na zona
implantar no Brasil.
sul carioca, com a
'>:
sistema permite a
O
namorada Viviane
j
localização dos veíLeão. O tricampeào
da Fórmula I segue ainda hoje
culos cm qualquer parte do território nacional.
para Brasília, onde terá uma au-

vence na 3 000
ros ficaram em posição perigosa. A
DONINGTON. INGLATERRA —
O monegasco Olivier Beretta, expróxima prova do campeonato é
domingo, em Silverstone.
pupilo de Nélson Piquet, venceu,
A classificação da prova foi: lu
ontem, de ponta a ponta a prova de
Olivier Beretta (Mòn) Ih03m01s35;
abertura da Fórmula 3.000, em Do2° Pedro Lamy (Por) a ,6s06. 3"
nington Park. Os brasileiros não
Olivier Panis (Fra) a 7s49. 4° Masterminaram. Gil de Ferran, que larsimiliaho Papis (Ita) a 26s80. 5°
gou em segundo, rodou na 37a volPaul Stewart (Esc) a 40s8S. 6"
ta, logo depois de marcar a melhor
Gianpiero Simoni (Ita) a 46s94
volta (em Im20s97). Pedro Paulo
Opel — O paulista Roberto
Diniz abandonou depois de chocarXavier
chegou em quinto lugar, onse na briga pelo 1.5° lugar, com o
tem,
no
Inglês de Fórmula Opel,
alemão Michael Bartz, e Constantiem Snetterton. O brasiliense Luiz
no Júnior teve um pneu furado na
Garcia Jr. rodou e não marcou
35a volta e abandonou.
pontos. O vencedor foi o escocês
A batida entre Bartels e Diniz
Dario Franchitti, que lidera o camobrigou nova largada, pois os carpeonato, com 43 pontos.
Beretta

Chicago — Reuler
Seleção

começa

de

a

vôlei

se

BELO HORIZONTE — O técniVo da seleção brasileira feminina
, de vôlei, Wadson Lima, iniciou
- ontem o processo de definição do
"grupo de 12
jogadoras que disputará o Grand Prix, na Ásia. a
» partir do próximo dia 28, ao cor¦' tar a levantadora Andréa Marras.
' "O
elenco ficou reduzido a 13 atletas. uma vez
que a atacante Andréa Moraes havia sido dispensa.da no sábado, por causa de uma
¦ -contusão. A atleta da Rioforte so*
freu uma fissura num dedo da
;
.mão esquerda e precisa de 15 dias
j. ripara se recuperar.
A dispensa da levantadora An;' ,dréa Marras, da L'acqua di Fiori,
Minas, foi motivada por uma op'
¦ ção tática do treinador. "Para o
"Grand Prix optei
|"
pela Fernanda e
Wadson, que
afirmou
a
Fofào".
,
;
í: já anunciou novas chances para
"Ela não foi cortada.
!
Andréa.
Como tenho que definir logo as
12 jogadoras a dispensei agora,
\
."-mias ela vai voltar á seleção ainda
••• este ano.
para próximos compro]
explicou.
O mesmo vai
..jnissos".
?
í wi acontecer com Andréa Moraes.

Salvatori

tia

caça

definir

A grande preocupação de
Wadson, no momento, é saber se
poderá contar com Ana Flávia,
que se recupera de uma cirurgia
no ombro. Mesmo reconhecendo
que será difícil para Ana Flávia
recuperar-se a tempo de disputar
o Grand Prix, Wadson se decidiu
a esperá-la até o último momento.
"A
Ana Flávia é muito importante para a equipe", disse.
Ana Flávia, no entanto, não
"Acho
terá muito tempo.
que até
o final desta semana terei que definir os nomes das 12 jogadoras",
afirmou Wadson, que ainda não
escolheu quem deixará a seleção,
caso Ana Flávia esteja em condições de viajar. A jogadora está
treinando com bola, mas ainda
sem forçar a musculatura.
A seleção fez dois jogos-treinos
no fim-de-semana. No primeiro,
sábado, em Betim, a equipe titular
- Fernanda Venturini, Cilene.
Ana Paula. Ida, Hilma Patrícia perdeu por 3 a 1 para o time
reserva. Ontem, as titulares venceram suas companheiras por 3 a 0.

é

atração

submarina

O francês Bernard Salvatori,
vice-campeão mundial, é a maior
atração do II Troféu Américo
Santarelli de Caça Submarina,
„.,que será disputado na sexta-feira
em local a ser defini" e no sábado,
das Caos
arquipélagos
do
entre
"
garras. Maricás e Tijucas. Salvalori arpoou e desentocou uma
garoupa de 17 kg, a 42 metros de
profundidade, no último Mun....dial. na Espanha. Ele desceu o
equivalente a um prédio de 13
nvuiandares, utilizando somente o fôTego.
O troféu será disputado pelo
segundo ano. Em 91. os campeões
foram os brasileiros Paulo Sérgio

Pacheco e Edmundo de Oliveira.
O torneio é realizado por equipes
de dois competidores. Cada dupla
tem direito a uma lancha rápida,
que leva a bordo um piloto e o
capitão da equipe. Os barcos partirão do Iate Clube em comboio
para a área escolhida. Os eompetidores terão 5 horas (entre 9h30 e
14h30) para caçar.
Cada peixe capturado vale 500
pontos, mais um ponto para cada
grama. Ou seja, um peixe de 5 kg
vale 5.500 pontos. Os pontos por
grama só são dados para peixes
até 10 kg. para eliminar o fator
sorte, evitando que um competidor ganhe o campeonato capturãndo apenas um exemplar.

Oncins

no

vence

ranking

e

sobe

ATP
da
Ariovaldo dos Santos ¦

HAMBURGO. Alemanha — Em
sua estréia no Aberto de Tênis de
Hamburgo, o brasileiro Jaime Oncins venceu o tcheco Marian Vajda
por 7/6 (7 a 5) e 6/4 e passou à
segunda rodada. Oncins subiu duas
posições e é 34° no ranking da Associaçào de Tenistas Profissionais,
melhor colocação de sua carreira.
A liderança do ranking continua
com o americano Pete Sampras. A
novidade ê que o sueco Stefan Edberg, campeão em Madri no do-,
mingo, reduziu a diferença para
• 's.
1 fr.Iit ,
kWFM Jim Courier, segundo colocado.
Oncins passou à segunda rodada
O brasileiro Luiz Mattar, 66° do
tinua em terceiro. Monica Seles liranking, foi derrotado em Hamburdera. seguida de Steffi Graf. Martigo pelo italiano Renzo Furlán, por
'JW
% 6/2 e 6/3. Outros resultados: Thona Navratilova é quarta e Gabriela
m I
Sabatini, quinta.
mas Muster (Aut) 3/'6, 6/3 e 6/2
Seles — Monica Seles viajou
Hendrik Dreekmann (Ale); Marc
Rosset (Sui) 7/6, 6/2 David_Prinfi
Colorado, para se recuperar do
(Ale); Jordi_Ajxese--(Esp)_6737 4/6.
atentado há quatro dias, em HamJ/6-RonalHAgenor (Hai); Dirk
burgo. Abatida, vestindo pijama
Dier (Ale) 7/5, 7/6 Guy Forget
azul,
foi transportada num Lear
(Fra). Edberg estréia hoje..
Jet. Chegou acompanhada de um
Os brasileiros Fernando Meligecasal e protegida' por seguraiiças.
ni e Danilo Marcelino perderam a
Os organizadores do torneio de
vaga
O Chicago Bulls conta com a habilidade ae.Jordan para garantir
final do Challenger de Roma para
Roland Garros, segunda competios sul-africanos Grant Sttaford e
ção do Grand Slam, que começa no
Naikin por 6/0 e 6/1.
dia 24. disseram que reforçarão a
Treinada pelo brasileiro Carlos
I
Basquete
IS
segurança nas partidas. O mesmo
da
NBA
Alberto Kirmayr, a espanhola
acontece no Aberto de Roma. que
Arantxa Sanchez é a primeira entre
começou or :em, marcado peja tenas tenistas que mais ganharam présão das jogadoras em quadra. As
definir
vagas
manifestações de solidariedade a
USS
Faturou
mios
na
temporada.
pode
Seles continuam.
609.261. No ranking da WTA, conPHOENIX. EUA-Quatro jovelland Cavaliers x New Jersey
Arte/JB
Nets e Boston Celtics x Charlotte
gos movimentam hoje a NBA. a
liga profissional de basquete ameriHornets. pelo leste.
cano. Pela conferência do leste, o
Nos jogos anteriores, o New
New York Knicks enfrenta o ÍndiaYork Knicks venceu o Indiana por
1° Pete Sampras (EUA)
3.826 pts.
na Pacers. cm Indiana, e o Chicago
107 a 104 c por 101 a 91. no último
Courier
2°
Jim
(EUA)
3.517
Bulls joga com o Atlanta Hawks.
dia 2. Desde o início o favoritismo
Edberg
3°
Stefan
(Sue)
3.259
em Atlanta. Os dois times precisam
era dos Knicks. que têm um dos
4° Boris Becker (Ale)
2.675
apenas de mais uma vitória para
melhores pivôs do basquete norteKorda
5°
Petr
(Tch)
2.443
às
semifinais.
Pelo oeste, O
americano, Pat Ewing. O mesmo
passar
6° Goran Ivanisevic (Cro)
2.294
Los Angeles Lakers joga com o
ocorrendo com o Chicago Bulls,
Phoenix Suns. em Los Angeles,
2.229
bicampeào da Liga e que tem o
1" 7° Ivan Lendl (EUA)
8° Andre Agassi (EUA)
também com a vantagem de preci2.050
melhor jogador da atualidade, Mi9° Michael Chang (EUA)
sar ganhar apenas mais uma partichael Jordan. Pelo leste, uma zebra.
1.853
|
10° Sergi Bruguera (Esp)
da. Amanhã entram em quadra
O Phoenix Suns. liderado por
1.837
Houston Rockets \ Los Angeles
Charles Barkley. era o favorito,
773
| 34° Jaime Oncins (Bra)
Clippers: Portland Traij Blazers x
mas o Lakers conseguiu vencer as
608
66° Luiz Mattar (Bra)
San Antonio Spurs. pelo oeste: Ciepartidas por 107 a 103 c 86 a 84.
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Indiscrigao de Alesi e Barnard: a equipeja estaquase
pronta para ter o brasileiro
— O^noivado da Fer- guntou so dcveria assinar
SlIrV7t——LONDRliS
ANDRADA^EE SÍT
MARIO ANDRADA

COCKPIT
cockpit
____

casamento estao em an'damento. Um pressao insuportdvela
TTmrt
o
reae
lie
iningas
o
primeiro smal da umaofotura equipe. A Ferrari poderia so desinUma
'
A rede do intrigas da For- dan, a equipe das cores unidas Marino e nao parou do repercurtir
o aeor'do informal do proielista

SlIlllS^llMMIiir"'*"

"

'estiver
I^sobre o ambiente na equipe das opgoes da Benetton so que reestruturagao da fabrica elabora- Se^o t'kulo
'
deddit^ Seilivi
¦
*•"./'
~ "* Newman-Haas- Mar!° Andret- vo
s
«V
pel,° preS.ide?\e L"ca de Mon' comegaria os testes imediatamente.
jRHgBf:
' ¦ M'
v*'
ka'ia Mmardi
inardf que
a u'e apesar
anesar"^'
d°S
dt tezemolo
ti ja perdou a pacienoia com volta
estao faltando um coor- Foi nensando em mudar de eauine
\
jMm
v '
ilffi
Nigel Mansell. Andretao esta ja ter acumulado cinco pontos denador para gerenciar o reparlo que Ayrton recusou contrato
de
fill; ,'?t4 !
'
tentando mexer os pauzinhos estc anoesU* descontente com corse (departamento esportivo)
jois anos com a McLaren E e nor
jH
dfifik^
T
'
.
,
para trazer o filho Michael de sous pilotos e pode querer tro- urn piloto campeao mundial. isso que o acordo.demorou tanto e
»
XK'i£
volta. Elo so cansou de ficar car um deles. A principal recla- Alesi denunciou o pre-acordo da ainda nao foi sacramentado.
''
'
M^SSMH
testando o carro para Mansell. macao do Oianca , Giancar- Ferrari com Senna quando contou
O gerente que a Ferrari gostaria
'
"O
papa nao gosta do testar. lo Minardi, com sou dois aosjornaisitalianosquetinhapedi- para completar sua reorganizagao e nj^HV
a :s por isso sou obrigado a lazer pupilos tem sido a falta de au- do demissao de seu cargo de segun- o Frances Jean Todt, diretor tecnico
\
todos os testes.", disso Andret- xilio no fornecimento de infor- do piloto para abrir caminho ao da Peugeot. Ja houve o convite,
;
li a jornalistas europeus endos- magoes precisas para o desen- brasileiro. 0 presidente Monteze- mas a fabrica italiana mantem ner ;
*.
>
•sando as pioros especulagoes. volvimonto do carro. Minardi molo comprou entao o silencio do gocios com a francesa no setor de
^
So o sonho improvavel do acha ,lllie Slia produziu uma frances por US$ 2 milhoes. Alesi carros comerciais e pjecisa caprina
diplomacia.
de
Nao
apamas
esta
ganhou
pode
trocar
char
dinheiro
qualidade
Andretti dor resultado duas maquina
para poder
equipes da F I ficarao irnen- hcando para tras quando as seu aviao particular e prometeu nao recer como se estivesse roubando ¦¦¦¦¦¦K;#
samento lelizes. A McLaren outras ecluiPes evoluem com falar mais sobre Senna ate o final Todt dos parceiros. E melhor espe- ^^|A|
"se
P°S~
livra do pesadolo do uma seusrespectivosequipamentos. do campeonato. Recebeu tambem to^mudardTemDreeo0"^
temporada
de
boatos da autorizagao para procurar novo
contratavao improdutiva. A
Se contratacao de Todt nao se
Devolve Androttinho com F 1 segue maisanimada do que emprego eja negocia seu passe com mnfinnMr «era hiw^n iim
prazer o ainda arruma um lu- nunca, este ano sob^o codino- Frank Williams para 94. tivoitaliano Entreoscotados uma
Mika Hakkinen. A Benetton
tambem bate palmas se Nigel
for demitido. Flavio Briatoro
poderia so vor livro do RiccarJH do Pat rose e teria chances de
„ „ colocar um piloto tao rapido
quanto Ayrton Senna para
aproveitar a potencia supe.

folocas se concentram em do- Ferrari endossou o discurso de Alemissoes sumarias e nao em si quando revelou sua versao sobre
contrata^oes^ futuras como o fracasso das negociaQoes da Fermanda a tradiQao. E Mario rari com Senna no ano passado.
que odea Nigel porque Man- "Falo de vez em quando com Sensoil oacia testes. testes que tal- na pelo telefone. No ano passado,
nilninVnimih'
nU~!n conversamos muito. Ele me perut-seus pnoios porqut ut nao

roTonvite seria feito a^Flavio Bria^
tore, atual diretor-geral da BenetXJohH^H
ton. Outras op<;6es: Giorgio Pianta,
'
diretor esportivo da Alfa Romeo, e
'
Enrico Berdoni, que trabalhou com
M
^
Montezemolo na organizapao da
Piquel veio ao Rio apenas a negócios
ncgocios ce vai se.xla
.sv.xiapara
Indianapolis
Copa de 90. (M.A.S.) Piquet
para Indianápolis
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Ele não
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Buick.
Buiek Acha que ée muito potente e
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auto-truck de comunicação
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46s94
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volta (em Im20s97).
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mas
agora
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de
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Buick.
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Patrese som a ajuda dos EUA. Schumacher
Xavier chegou em quinto lugar,
lucar onon, x ¦' v..na
Piquet retorna a'LIndianápolis
lugar, com o
15" lu^r,
Ingles
bwp pelo 15°
Elc so nao demitiu o itaiiano u>u impossivei porqueaequi- sese na briga
ele. Nigel
não dePara e'e'
Nis?el Mansell
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Formula
Opel.1
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Mriael Bartz, e Constantipara
alemão Michael
Constant,ale agora por Wta de ama op- pe irlaudesa aprendeu como alemao
verá
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em
disputar
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dispataras
™'
as
«dificuldadcs
em Snetterton. O
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brasiliense ^
Luiz: das
baMm
^SilhTmarcS
»ra^1
dia
500 Milhas, marcadas para
¦ » cao melhor. Com Hakkmen
um pnen
no Jnmor
Júnior teve
na Carcia
te»e nm
«*»• nao no
pneu furado na
Mill,as
não
ter
Milhas
aao
500
Garcia Jr
Jr. rodou ,e não
n5o marcou
marcou
'%£%£££
particlpado
participado
por
30 deste mês. O sério acidente que
35a voltaa e abandonou.
abandonou.
pontos. O vencedor foi o escocês
solla'' Barricliello de mal."jC
'
vol
do Rookie Tesf. a qae
estao obrigaescoces
que estão
do
sofreu
sofrea nos treinos
Ireinos para a corrida do
pontos.
KrS.>l,J.„
lCnb
VJ,
Bamchulo amanado na Joi- noua nenhuma.
A batida entre Bartels e Diniz
"Toda
Diniz Dario
dos os estreantes em Indianapolis.
Indianápolis.
Dario Franchitti, que lidera o camcamano passado não
nao o intimida. "Toda
"O
"0 importante é a experiência."
L-—
——
obrigou
obrigou nova largada, pois os carcar- .peonato,
vez que eu começo
.peonato, com 43 pontos.
e experieneia."
comego algo, eu
ou tenho
tenho
¦Hon
pontos. vez
^^^
ONTEM
ontem
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na GAVEA
gavea
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Páreo: Io Ufanero J.Machado 2o
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uma

fábrica

de

artilheiros
FUTEBOL

Jardel já está estourando. Leandro, Brener, Gian e Pedro Renato são os próximos
Ismar Ingber
Vasco esteja bem servido de artiGILMAR FERREIRA
lheiro pelo menos até o ano 2000. O
O cheiro que dá o aroma de São
sucesso que Valdif-íazTTÕlistadual
«««Junüái io é-o-do. café torrefado na -d&sss-aticr—"
'7
tem onze gols e divide
fábrica vizinha, bem atras dos" mu"üt^rós
a artilharia com Ézio — é repetido
da sede do clube, em São Crispor outros jogadores nas categorias
-" :::tovào. Mas o estádio do Vasco poamadoras.
-deria
"por ter o tal cheiro de gol sentido
O campista Leandro Monção,
untigos locutores. Afinal, a lã14
anos, indicado pelo zagueiro Ti^MM«bHca de produzir artilheiros não
nho, é a sensação no time de infanwí- pára nem diminui a produção. Vai
tis. Uma promessa tão acalentada
,?;w»»um, vem outro. Gasta-se cruzeiro,
como
o carioca Brener, 18 anos,
dólar.
w ganha-se
Se Mané Garrincha deixou no
que desponta entre os juniores bicampeões estaduais. Nesse mesmo
Botafogo a mística de o clube protime, o Vasco reúne, além de Brese
Castilho
deu
bons
pontas;
tSduzir
ner, outros três artilheiros já com
revelar
a
tradição
de
Fluminense
«àí^áo
- ««-¦bons
histórias incríveis e gols maravilhodeixou
e
se
Zizinho
goleiros
• '""''no Flamengo a magia de como se
sos, casos de Pedro Renato, Gian e
Jardel, todos com passagem pela
..li : fabricar bons meias, Ademir Mene. n. zes deve ter deixado no Vasco a
Seleção Brasileira.
""' fórmula
se
fazer
artilheiros.
para
A profusão entope o clube e
; Uma alquimia que fez de Roberto
upressu a revelação. Um perigo que
iasum ídolo e de Romário um milioo mais novo produto da fábrica
«*»**nário.
não teme. Mário Jardel Almeida
¦«"•a "Não
há explicação. Talvez seja
Ribeiro, 19 anos, autor dos três
S^sortè", espanta-se, com certo orguda goleada (4 a 2) de anteongols
Iho, o diretor de futebol amador
tem sobre o Itaperuna, imagina ter
mm vascaíno, Darcy Peixoto. Ele ga:in" :rante
o segredo para se projetar no espaque a produção de artilheiros
"Meu dia chegará.
..,wS não é especificamente programada
ço que lhe cabe.
I
I
»#£<>¦ e que ela apenas segue a risca o
Jj
Tenho humildade, paciência. Preciw" trabalho para a revelação de bons
só
trabalhar
sério".
so
valores em todas as posições. "Não
assim for, estará mantida a
Se
Massa podemos sequer garantir que o gatradição vascaína e respeitada a
tó»®roto vá repetir entre os profissioqualidade dos produtos fabricados
finais o desempenho de amador".
em
São Januário — um estádio que
A expectativa, porém, é a metem aroma de café e cheiro de gol.
Õ artilheiro Jardel e o maisnovoídõío que sufgeem Sao Januário
;Ihor possível. A previsão é que o
OS HOMENS-QOL DE SÃO JANUÁRIO
Leandro Monção - Tem 14
e atrasou sua evolução. É uma das
anos e passou este ano ao infantil.
maiores esperanças do clube.
Foi o artilheiro do estadual mirim
Jardel - Tem 19 anos e, como
"de 92 com 25
em 12 partidas —
gols
Gian, já faz parte do elenco profis""13 a mais
que o vice-artilheiro.
sional. Foi o artilheiro do estadual
Brener - Tem 18 anos e passou
juvenil de 91 com 21 gols, do estaeste ano aos juniores. Foi o artilheidual juniores de 92 com 17, da Taça
Belo Horizonte de 92 com 10 gols e
, ro do estadual de juvenil de 92 com
• '23 gols em 22 partidas. Destaca-se
da Taça São Paulo de 93 também
de juniores com 8 gols.
pela habilidade e oportunismo.
-Gian - Tem 19 anos e, embora júValdir - Tem 20 anos e cumpre
nior, já faz parte do elenco profisseu primeiro contrato profissional.
sional. Foi o artilheiro da Seleção
Foi o artilheiro do estadual juvenil
. .Brasileira na conquista do Mundial
de 90 com 20 gols, do estadual
se Juniores da Austrália.
juniores de 91 com 16, da Taça São
Paulo de 92 com 8 gols e da Taça
Pedro Renato - Tem 20 anos e
Guanabara de 93, pelos profissiojá chegou a fazer nove gols numa só
¦"'¦partida. Fez uma cirurgia no joelho
nais com 8 gols.

Vocti confiaria num televisor que vive falando sozinho?
Foi pensando nisso que a Gradiente equipou os
televisores Next Gradiente 1-í", 20" e 20" Stereo com dois
alto-falantes "Full Range", desenvolvidos especialmente
pela Gradiente para dar o melhor som à sua imagem.
Assim, além de toda a avançada tecnologia que
você só encontra nos televisores Next Gradiente,
você também encontra o som de quem é líder em
produzir emoções para os seus ouvidos. Por isso
um televisor Next Gradiente você pode comprar
até de olhos fechados. Televisores Next 0gj$
Gradiente. Os mais completos aparelhos |f||
produzidos para o seu prazer de ver e ouvir. HH

William volta a sentir
Por essa o técnico Joel Santana
poder contar com Dias (em recuperação física), Joel poderá por em
nnào esperava. Alegre, contente com
boa exibição do time na goleada
campo lima formação ofensiva do
sobre o Itaperuna, ele pensava cm
último domingo, com França fa-ter o meia William de volta, agora
zendo a cabeça de área e Hernande
"*em
melhor forma física e técnica,
jogando ao lado de Valdir e Jardel.
para o clássico de domingo contra
O time para enfrentar o Ceará,
o Botafogo, no Maracanã. Pensa™:r.va. William voltou a sentir dores
quinta-feira, será o mesmo que teri
VfcjS&M' *>
r '
minou a partida contra o Itaperu,,na coxa esquerda, Iara novos exana. Os jogadores treinam hoje e
mes hoje e terá de atrasar o retoramanhã pela manhã, e viajam
»sft)»no ao time.
quarta-feira à tarde para Fortaleza,
Agora, em que pese as atenções
adversário sobre o qual o Joel Sanvw, estarem voltadas para a partida
tana não se tem muitas informadesta quinta-feira, contra o Ceará,
' em Fortaleza,
Joel terá de pensar
ções. Se passar para a próxima fase,
o Vasco terá como adversário o
outra
armar
o
alternativa
para
^."em
vencedor do duelo entre São Paulo
time de domingo. Sem Luisinho e
4*m Leandro, suspensos, e ainda sem
e Cruzeiro.

São Paulo misto
com o jogo de
Mais
'amanhã, preocupado
contra o Cerro Porteno do
, Paraguai, pela Libertadores, o São
Paulo usa mais uma vez o seu time
misto para enfrentar estar noite, no
Morumbi, o Cruzeiro, pela Copa
.do Brasil. Equilibrando-se entre
: três competições, o tricolor paulista
resolveu dar prioridade ao bicam^peonato da Libertadores, que garantiria ao clube o direito de defen"der em Tóquio, em dezembro, o
titulo mundial conquistado em de, zembro contra o Barcelona. Acos• tumado ao ritmo de quatro jogos
"
por semana, o São Paulo tem no
calendário da semana o Cruzeiro
' hoje. o Cerro amanhã e termina
jogando na sexta e domingo, pelo
campeonato paulista contra Rio
Branco e Portuguesa.
Espinoza
fora
A
O América perdeu ontem seu segundo treinador no atual Estadual.
Valdir Espinoza alegou problemas
particulares e comunicou a Emil
"Pinheiro,
homem forte do clube,
que não poderia continuar. Depois
-de Joel Martins e Espinoza, o ter'ceiro técnico do clube deve ser Pau'lo
Emílio. O nome será anunciado
¦hoje e o diretor de futebol. Ernani
•Contursi. anunciou
que será um
treinador que já trabalhou neste
"¦Estadual — Paulo Emílio dirigiu o
Botafogo na Taça Guanabara.

m
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Caiitona em estado de graça
i
IMIIIIIIMIMI
Willi
Wl^
¦
Ene Cantona, 27 anos, tido
ptfw !<SHBWMjS|3|
como o ci/ant lerrihlc do futeboi francês, vive momentos de
graça. Na quarta-feira, o atacante marcou os dois gols da
virada da seleção de seu pais
^ wfflj
— 2 a 1 — sobre a Suécia, em
Paris, pelas eliminatórias da
Copa 94. E no domingo conseguiu uma façanha rara. Ganhou o seu segundo título inglés seguido, desta vez jogando
pelo Manchester United. Jogador polêmico, de temperamento difícil — trocou 10 vezes de
clube em 13 anos como profissional —, Cantona foi camSÉ
peão no ano passado pelo
Leeds, e transferiu-se para o
Manchester no meio da atual
temporada. Coisas do futebol
da Inglaterra, um dos poucos
que adotam o chamado merCantona obteve Outro título
cado iioii stop.
»
m

f^ani

As conclusões de!
Parreira e Zagaló

»JiBl»w»
.^pVW

) JT

Conclusões de Parreira e
Zagalo na ida á Espanha; a)
Mauro Silva é tão respeitado
quanto Bebeto pela lorcídji e
imprensa; b) Sem ele. o time
perdeu de 3 a 0 para o Valeucia: c) Os adversário usam um
homem exclusivo para perseguir Bebeto o campo inteiro;
d) Se o Deportivo garantir vaga na Copa da Uefa, libera
Mauro e Bebeto para; a US
Cup; e) Leonardo ficou na ireserva contra o Deportivo nlesmo podendo atuar; 0 Valenfcia
e Real só liberam Leonardo e
Ricardo Rocha após a Copa
da Espanha, 26 de junho;; g)
Para as eliminatórias, toejos
confirmados. ;

Copa América e o drama de Cuenca
mou uma represa a 2.500m;de
O presidente do Equador,
altitude. O presidente contraSixto Ballén, assumiu a. restou firmas dos EUA para evide
recuperar
a
ponsabilidade
tar tragédias. O rio tem <jue
estrada Pan-Americana, prin-.
voltar ao leito em ritmo norcipal caminho para se chegar a
Cuenca na Copa América. ' mal. Se houver velocidade >na
Existem duas estradas de acesqiteda d'água, o local pode
desmoronar. No estádio e na
so, mas de pista ruim. Uma
cidade de Cuenca, os trabajhos
queda de barreira sobre o rio
Azougue, distante 35km de
para a Copa América estão
adiantados.
Cuenca, chave do Brasil, forArquivo
Copa dos EUA é ^
o sonlio lusitano
A vitória de 5 a 0 sobre a
Escócia despertou Portugal,
que já admite uma vaga jia
Copa de 94. Mesmo estando
quatro pontos atrás da Itália
e a seis do líder, a Suiça, ajpda assim tem boas chances.
Com dois jogos a menos que
Suíça e Itália, basta vencer òs
próximos adversários quepode embolar a classificação.
Desde o fim da consagrada
equipe do Benfica, base da
seleção da Copa de 66, que
Portugal não repete o mesmo
sucesso. Não se tem outro
Eusêbio, craque o campo inteiro. Técnica, velocidade^ e
gol. Mesmo assim, QueirózAo
treinador, está confiante.E
tem que estar.

Sâo Paulo— Carlos Goldgrub
NÃO
FALTA DE
DOIS
AO

É MAIS
EDUCAÇÃO
FALAREM

MESMO

TEMPO.
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Edmundo
O julgamento hoje à noite no
Tribunal Especial da CBF de
Edmundo (foto), pela agressão
ao árbitro pernambucano José
Clisaldo, pela Copa do Brasil é a
principal preocupação do Paimeiras. O jogador corre risco de
uma suspensão de até 360 dias.
"Não agredi ninguém e espero
não ser prejudicado", comentou
o jogador, que prometeu não se
envolver mais em polêmicas com
arbitragens.
A Parmalat confirmou a contratação por empréstimo (3 meses) do lateral Cláudio, do Fiamengo. O jogador se apresenta
hoje a Vanderlei Luxemburgo e
vai com a delegação para Atibaia.

1

'Guerra'

do São Pàülo no

O Cerro
Porteno, que
enfrenta o
São Paulo
pela Libertadores, amanhã, é o time
dos brasileiros em Assunção.
Foi campeão com Valdir Espinoza, responsável pela armação da atual equipe. Ele saiu e
entrou Carpeggiani, que manteve o sucesso da equipe. A

defesa é firme e o ataque habilidoso. O Cerro é o clube mais
popular do Paraguai ejá.ganhou 22 campeonatos, entre
eles, dois tri, em 39/40/41 e
72/73/74. Se não perdesse jtàra
o Sol de América em 91, fôria
novo tri com as vitórias em 90
e 92. Os paraguaios anunciam
que vão eliminar o São Paulo
na revanche em AssumSió.
Não acredito, mas será uma
guerra. Lá, vale tudo.

FAIR-PLAY
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Bem que Basile tentou afastar Maradona da seleção. O
técnico quer manter o esquema de velocidade que mantém
a Argentina invicta. Só que o
presidente da AFA, Júlio
Grondona. proibiu o corte de
Maradona. e fim de papo.
A verdade é que Grondona
só conseguiu a proteção da Fifa
para a volta de Maradona ao
futebol, justificando a sua importância na seleção. Diante
disso, como barrar o jogador?

O A segunda divisão na Itália
não envergonha ninguém, O
ex-técnico da seleção, Azeglio
Vicini assumiu o Cesena e fstá
muito feliz. O time também?
• O técnico do Nottingham Forest, Brian Cloughd, garante
"Só tomo
que não é beberrão.
uni drinque por dia". Ninguém
acredita. Dizein que pela madrugada. a lixeira sai lotada de
rótulos pretos.
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Baiano

Júnior

fez

a

com dois gols no final
sofreu para veneer o Olaria, ...
clAudioarreguy mentais para o Flamengo, na luta
77
pelo titulo da Ta?a Rio. Ate os 33
^ t°rn^itosa~TiciiTaiiiL^uepas-^^ minutos do segundo tempo, os ru.J
m Flamengo

?
alegria

da
1

torcida

do jogo, e o zagueiro foi earregado em festa para o
Alcyr
—
t

vestiario
Cavalca'nii
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etiium
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WM55
Vágner, Vanderlei, Deninho, Israel e
Leandro (Adriano); Fabiano, Fábio e
Luciano; Luciano Silva, Cruvinel
(Igor) e Gersinho. Técnico: Eron Ricardo
FUVMENGO
Gilmar, Uidemar, Júnior Baiano, Wilson Gotardo e Andrei; Marquinhos,
Júnior e Djalma Olas; Marcelinho,
Gaúcho (Nilson) e Júlio César (Luís
Antônio). Técnico: Jair Pereira
Local: Rua Bariri. Ronda: Cr$ 280
milhões 150 mil. Público: 3 mil 031
pagantes. Juiz: Pedro Carlos Bregalda. Cartõos amarelos: Vanderlei e Luciano. Cartão vormolho:
Djalma Dias. Qols: no segundo tempo — Júnior (33 minutos) e Luís
Antônio (42 minutos). Preliminar de
junioros: Olaria 2x3 Flamengo

Junior

*£<•>

em triunfo até o vestiário'
Osm^^retrúbrTnêgros aplaiulinmt todas as intervenções de Júnior Baiano e depois da vitória o carregaram

fisgada
Gilmar
em
Gilmar — Salvou seu time em
oportunidades.
oportunidades.
três
tres
menos
parece ter nada grave. Rogerio, ve- pei0
pelo
tado do jogo deontempor causa de Esta
otima fase. Nota 99
Está em ótima
no
Uidemar — Meio perdido no
uma jeve tor?g0 no joelho, sera no- Uidemar
muimuimelhorou
primeiro tempo,
vamente examinado hoje. " As aten- primeiro
...
toto no segundo e até
ate arriscou jojo77
Nota
apoio.
de
gadas
.nn'p
vnitinm
gadas
riwri«
p
pis
Junior
C,cl
da
Pa
Júnior Baiano — O melhor da
observados
zaga.
e
serao
ontem
treinar
Serio, parecia querer prozaga. Sério,
prolimvar que sabe jogar. E o fez limatentamente por Jair Pereira ate var
apenas
cometendo
pamente,
quinta-feira. O tecnico confessou PJJ™^
uma falta, no finalzinho. Nota 99
estar com saudades de jogadas pe- Gotardo—Como
Olaria
Wilson Gotardo—Como o Olaria
ce
,as laterals, mesmo reconhecendo
atacou mais pela direita, teve proesforgo dos que estao atuando im- b|emas
Andrei.
blemas na cobertura a Andrei.
Nota7
Nota 7
provisados. (C.A.)

sente

Junior disputou os ultimos cinco
minutos do jogo de ontem em Olaria com a mao na perna, pois sentiu
uma fisgada na coxa esquerda. 0
medico Jose Luis Runco quer examina-lo melhor hoje, para.ver se e
uma contusao grave. 0 capitao do
Flamengo pode ser mais um problema para o jogo de sexta-feira
com o Londrina, no Parana, quando o time tenta chegar as semifinais
da Copa do Brasil.
Alem de Junior, Djalma Dias
levou um tostcio na coxa mas nao

FLAMENGO
Nnson
reaaee
Nilson reage
direta, Gaúcho
Nilson
3 e faz
Mai. Nota 3. Nilson
marca?ao direta,
Andrei — Na marcação
Gaucho — Mal.
_ Entrou no intervalo e melhomelhoSilva —
bem. Mas quando Luciano Silva
SUbil*
COtSMjIlO subir
SUcI cotação
sua
7
Nota
em
era lançado
lan<;ado
profundidade,
profundidade, rou o time.
Fladuvida volta a existir no Flàn Uma dúvida
teve dificuldades. Nota 66
ainda
O
Cesar — Lutou mas ainda
Júlio
Julio César
o
Ontem,
Nilson.
ou
—
Gaúcho
Gaucho
mengo:
4
4
Nota
da
da
abaixo
Bem
não
Marquinhos
nao encontrou seu jogo.
e
do
lugar
no
entrou
segundo
5
primeiro
5
—
Nota
últimos
ultimos
dos
Julio
Substituiu Júlio
jogos.
Antonio
Luís
Luis Antônio
ao
ataque.
mobilidade
mais
muito
deu
—
oportuniscontri- César
Cesar e fez um gol de oportunisRazoável.
Razoavel. Mas contriJúnior
Junior
"Eu não
responder isso agora,
quero
Quero rcsponder
sendo mo.
6
Nota6
^ll n^°
nio. Nota
buiu para o primeiro gol, sendo
di para negar que com Nilson -°o ?
n5° dá
mas não
Nn Olaria,
olaria destaques
destaaues para
Dara oo
premiado com a autoria. Nota 66
¦_ No
0R"
time esteve melhor ee. ganhou
ganhoIu mais op„0leiroVacner,
_ De
zagueiVágner, os zaguei^
^ bem,
seguro^ goleiro
^ novo
Djas —
Djalma Dias
Pereira.
Jair
o
técnico
tecnico,
comentou
ções", comentou^o
do
exage- ros Israel e Deninho (apesar do
mas perdeu alguns gols e exageff.>
três dias do segundo
A /"',
gn com o Long. J jogo
Silva
Silva
lan- gol) e o pontinha Luciano
rou em reclamar do juiz em lan; 9
a camisa
do
Brasil,
c
Copa
drina
pela
»
hab
ce bobo e ser expulso. Nota 88
(apesar da pontaria). O hábil
Nilson.
mais
(C.A.)
para
pende
P
acionado.
di- Gersinho foi pouco acionado.
Marcelinho — Perigoso pela di•
•>
(C.A.)
(
reita. Nota 77

sai
que
Agora é definitivo. O presidente do FluJapao com
Arnaldo Santiago, no Japão
minense,
€K GAflp
minense,
HVlAlPl'A
iÉÈMmI
Cl. sede
OvUv
I
CI. a
J.
vlU
a delegação
delegasao tricolor, já
ja foi comunicado
JJCUipara
projeto
oficialmente por Edinho de que este não
.v.
¦¦ ,-4#-11?i.^., ¦ jIBM
*i;AA novela "A volta a General
debatida
fe.'
sera debatida
apos o encerS
General
diferenga que será
cios. A diferença
será
sera mais treinador do clube após
no
Fluminense
do
emoée quanto ao campo. Ou se opta pela
tera hoje mais um ernoramento da participação
Severiano" terá
pela
1
participasao
Detitulo, Edinho^seconstrução
construgao de um campo de jogo,
capitulo. 0 Conselho DeEstadual. Com ou sem título,
cionante capítulo.
jogo.
|
consS
reune àa
onde o time treinaria; ou pela conslibertivo do Botafogo se reúne
gue para Portugal, passando a comandar o
recrea9HnK^;';i;' SK*"
esespago para recreatentarestrução
trugao de um espaço
Marítimo.
Maritimo. Dois dias antes do embarque
noite, no Mourisco, para tentar
"
-collier
das
antes
arquitetônico
arquitetonico
Japao, Edinho reuniu-se com Arcolher o projeto
para
partidas.
ções
partidas.
•
para
goes
/
para o Japão,
\ ,
Grauna,
discus- pSfe
seja
Como pano de fundo da discust' ¦*«,<
a sede do clube. Qualquer que seja
naldo e o vice de futebol, Newton Graúna,
com os portuguesgíij
comissao
sao está
são
esta a briga política.
acerto.com
a decisão
e comunicou o acerto
decisao do Conselho, a comissão
grupo
\
portuguesg§;
politica. O grupo
*
'
Delibe'
irreversh
sede
saida era irreversído presidente do Conselho Delibedeixando claro que sua saída
que viabilizou a volta àa velha sede
—
o
acusa
se
o
Jorge
Aurélio,
se
refaz
rativo,
só
vel. Ontem, no Japão, nova conversa e a
vai se desfazer
gruW&/.
mesmo Conselho afastar do clube o
confirmação da saída de Edinho, ,
po do ex-vice de finanças Aníbal
;r
volta
a
Gea
Ge*'
Aníbal
de
tumultuar
Anibal
Fonseca
de
finanças
de'finangas
ex-vice
do
Segundo dirigentes que permaneceram
permaneceiam
grupo
foi
substituto^foi
fim
consideRio,
foi considenao ocorrer, o fim
AnibaKoi
Fonseca.
no Rio, nenhum nome para substituto
Fonsecii. Se isso não
neral Severiano. Aníbal
da comissão poderá até mesmo incontactado. O perfil ideal sonhado gojr
rado culpado pela Comissão de Étiviabilizar a volta a General SeveriaArnaldo Santiago é o de Pinheiro, hojejíg
ca do clube por desvio de verba na
no.
Cruzeiro, ídolo de Edinho e intimamente
venda de Djair e na cota do Botafo, Os projetos que serão votados
ligado à vida do Fluminense.
—
"Nenhum nome foi tentado
go na final do Brasileiro de 92
se
eqüivalem
quanto
pela diretoria1.
praticamente
decideci'•
a
referende
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o
Conselho
c"so
0
estacionamensão
sao tentativas de pessoas,çrtj
àa construção
existe
construgao de um estacionamenO
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que
' ¦
expulso do clube.
sera wpu^^clube.^
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são,
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sao, Aníbal
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serem
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serenj lembradas",
ginasio e área
|
Roçbaj
Sebastião
de
ao
nome
referência
auxiliar-técnico do Flamengo, que tevê q
«**,»
nome comentado nas Laranjeiras.
NOTEBOOK
disco rígido do
N3300
o
Ja-1
noite
hoje
à
deixa
Fluminense
^
O
60 MB
CPU ^
chega
e
amistosos,
^
três
realizou
^
Bateria com 4 h
pão, onde
Microprocessador
|-» Intel
de operação
ao Rio às 6h20 da manhã de quinta-feira!
80386 SLnormal
25MHz - Memória
O time volta a jogar pelo EstaduaJ segunr
;js 2MB-Uma
da-feira, às 21hl5, contra o São Cristóvão;
i unidade de disco
é
irreversível
em Resende.
'
Japão,
^dmn^òmumçõí^u^^cênõcõm
o
portugueses
inlesd^niiuirqucpara
US$ 2,129
'301de
flexível de 3,5"
y...
kg 1.44MB . •
05 peças.
V
=
1I^"
^CMF^DXI
MICROTECMF386DX
yipHB
(""m
||
-y
I
TJPGRÃDABIF'
nJK3fc«yDlABI£^.^
B
1
t
4 MB, DRIVE 5V4",
MEN°Rj'S PREÇOS
P^°S DO MERCADO
OS
^ MENORES
1.2 MB, DOS 5.0.
Garantia de 1 ano. ,
wmmm
|
'
'""
Apenas 20 peças
I
Botafogo

vota

hoje
hoje

Edinho

avisa

a

dirigentes

^

:

$¦
rf

ESTABILIZADOR
NO BREAK ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR
RG 1000 S
EC 1000
SB 500
RG 800 S
1000 VA
1000K
VA
VA_
8§)VAS
saida 800
VA de salda
IwVAde
|
1 500
^
de saida
Aplica?oes:
Estabilizador Aplicações:
mm $.§ Estabilizador
^
g.
^Iico?om:
FAC-SÍMILE
XT-ÀT/ g
FAC-SIMItE
wScros
MictosXT-AT/
Aplica?oes:
Miaos XT/286/
XT/286/
; •3
interno -2 baterias Micros
,
a interno
seladas
286/386/486
286/394/486
Micros XT-AT/
XT-AT/
>
386/486 com
internas
intemas 386/48ócom
F50
s™ ;
F50
^
MnKHTr»F«; 5-3 scladas
MONITORES
l|(é
com
monitor e
commonitore
286/386/486
286/386/486
monitore
>2, ||«* 7«/t
1 Ç* monitore
5 net *%
41C*
,
•SVGA Mona 14"
US$736;
736^
Jlí
impressora
impressora
impr^sora
com
monitor e
commonitore
imprwsora
UJ|
|'
^U$$
1 5r*
¦SVGA Colori
-SVGA
impressora
llCt CQ*
im* JB*
impressora
Color 14"
4" DP39
DP39
s
pe?as
59*
US$
48*
•SVGA
-SVGA
4" DP28
Color 14"
Colori
DP28
|
5Peças
ys$
Apaias
XT*
1
"US$93*
'
8o peças
S"~
^
peças
30
•
I
PREÇOS
NOSSOS
CONSULTE
f
CONSUtTENOSSOSPR^OS
1
'I
U6WB297-3172
Esdote,
Info shopping
,^1
Rua do Resende,
LIGUi:
297-3172
LIGUi:297-3172
144-Cento
V, Rua
KuadoKcscnde,
. Inbshopping
intoihopping
do Resende,
iugar.
s6 lugar.
informatica em um só
Tudo para informática
Rua
do Catete
RuadoCatete
144 • Centro
T^oparan^ca
Tudo
.144-Centre
para informática em um só lugar.
144-Centro
Rua do Cctete
107
.peciais
311 - loja 107
Preços especiais
•-Precoscspeaa.s
^^7
P^s
107
especiais
bja
311
3U'blo1(Fi
paraiwenda.
flOSfSPgrTS.."
2®2s a 6r(P f. -• 9 às6s 19h.
19h.
revenda.
¦ Preçosrevenda.
para
9
2® a ó9 f. ai 19h.
- 9 às 13h.
Sab.
ASMli
Sab.-.9asl3h.
pararavenda.
para
VVA'AJTV
221-8717
TeL:
c
u
o"
TeT(021)221-8717
(021)
9
as 13h.
Sob.
===^=5
Sob.-9o»13h.||
'*•HE — —=_S=
Tel.:(021)221-8717
Tel.:
(021)221-8717
,-sgss
mmassssss mmmmmmmm
Immmmmmmmm
( | |
-S
,
¦' "

,-

| MiCROTEC MF 386 SX
33 MHz, 2MB RAM, V :
5W, 1.2MB,,,
DRIVE
GSRANIÍADE 1 ANO.
^
||C<
UJf t779*
m

'
• ' I OB
; $M
i
hnilTITTfTI
Apenas
Acenas 10 peipas.
oecas /4BB S
=£M
1
M
.
,
/
,.
/ffHCrOteC;^|
,
i
¦¦¦££»« -

BBSBBiD
LIGUE:297-3172
LIGUE: 297-3172
Rua do Resende,
L^.
Info shopping
so lugar.
144 - Centro
lugar. RuadoCofete
144-Centro
Tudo
Tudo para informática
informatica em um só
Rua do Catete
Preços
especiais
Pr^e^iais
107 v
311 ¦- loja
bja 107
#«AftAfl7?>PPn
f. - 9 6s 19h.,!
2s a6» ÍMài')9lÍ
para revenda.
fpararevenda.
lAJBSf jj JL nK
Sda. 9 às6sl3h.;i
13h.
TeJ.:
Tel.:(021)221-8717
® = = =5=
Sda.
(021) 221 -8717
p SH?

Baiano

Júnior
sa Flamengo

sofreu

CLÁUDIO ARRHGUY
A tormentosa semana que passou deu a Júnior Baiano uma certe:i torcida está com ele e não
abre. Pouco importam as criticas
sofridas pelo zagueiro após a cotovelada em Gilmar, na derrota para
o São Paulo. Os rubro-negros não
querem nem saber disso. E ontem
deram uma prova contundente de
seu apoio, ao invadirem o gramado
irregular do alçapão da Rua Bariri,
após a suada vitória de 2 a 0 do
Flamengo sobre o Olaria, e carre"Ô, ô, ô,
garem o ídolo aos gritos:
ô, o Baiano é o terror".
Se Nilson melhorou a produção
do time ao substituir Gaúcho, se
Luís Antônio também aproveitou a
chance ao entrar em lugar de Júlio
César, se Júnior mais uma vez ajudou a resolver, ao marcar o primeiro gol com a ajuda do zagueiro
Deninho. tudo isso era importante
para a torcida do Flamengo. Mas
não o suficiente para ameaçar o
prestígio de Baiano.
O jogo foi dramático, o Olaria
perdeu pelo menos quatro grandes
chances diante de Gilmar, Nilson
cabeceou uma bola no travessão,
Djalma Dias foi expulso no final.
Mus no coração da galera o lugar
principal era para o zagueirão que
cumpriu seu papel, foi aplaudido
em todas as intervenções e, incrível,
por pouco não saiu de campo sem
cometer uma falta sequer. Cometeu
apenas uma, e das simples, a seis
minutos do final.
Os dois pontos foram funda-

Júnior disputou os últimos cinco
minutos do jogo de ontem em Olaria com a mão na perna, pois sentiu
uma fisgada na coxa esquerda. O
médico José Luis Runco quer examiná-lo melhor hoje, para ver se é
uma contusão grave. O capitão do
Flamengo pode ser mais um problema para o jogo de sexta-feira
com o Londrina, no Paraná, quando o time tenta chegar ás semifinais
da Copa do Brasil.
Além de Júnior, Djalma Dias
levou um tostão na coxa mas não

vitória

final

do jogo,

e o zagueiro

JjB

foi carregado

torcida

em

na

Gilmar — Salvou seu time em
pelo menos três oportunidades.
Está em ótima fase. Nota 9
Uidemar — Meio perdido no
primeiro tempo, melhorou muito no segundo e até arriscou jogadas de apoio. Nota 7
Júnior Baiano — O melhor da
zaga. Sério, parecia querer provar que sabe jogar. E o fez limpamente, cometendo apenas
uma falta, no finalzinho. Nota 9
Wilson Gotardo—Como o Olaria
atacou mais pela direita, teve problemas na cobertura a Andrei.
Nota 7

Andrei — Na marcação direta,
bem. Mas quando Luciano Silva
era lançado em profundidade,
teve dificuldades. Nota 6
Marquinhos — Bem abaixo da
dos últimos jogos. Nota 5
Júnior— Razoável. Mascontribuiu para o primeiro gol, sendo
premiado com a autoria. Nota 6
Djalma Dias — De novo bem,
mas perdeu alguns gols e exagerou em reclamar do juiz em lance bobo e ser expulso. Nota 8
Marcelinho — Perigoso pela direita. Nota 7

o

vestiário
Alcyr Cavalcanti
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Estabilizador
-2 bateriasAplicações:
Micros XT/286/
-3 interno
seladas internas
386/486 com
monitor e
US$ 315* impressora
5 peças
US$48*
30 peças
8

ESTABILIZADOR
EC 1000
1000 VA
de saída
wfa-os XT-ÃT/
286/386/486
com monitor e
impressora
US$ 93*
10 peças

LIGUE: 297-3172
Rua do Resende,
Tudo para informática em um.só lugar.
144 - Centro
Prcçoses™
para revenda.
Tel.: (021)221-8717

ESTABILIZADOR
RG 1000 S
1000 VA
ificros XT-AT/
286/3?6/486
com monitor e
impressora
US$ 59*
8 peças

l~l Uma dúvida volta a existir no Fia- ;
niengo: Gaúcho ou Nilson. Ontem, o
segundo entrou no lugar do primeiro e
deu muito mais mobilidade ao ataque.íf
"Eu não
quero responder isso agora,'*
mas não dá para negar que com Nilson o £
time esteve melhor e ganhou mais opçòes", comentou o técnico Jair Pereira."'
A três dias do segundo jogo com o Lon-'
drina pela Copa do Brasil, a camisa 9
pende mais para Nilson. (C.A.)

sai
que
Agora é definitivo. O presidente do Flumínense, Arnaldo Santiago, no Japão cotrí
a delegação tricolor, já foi comunicfdó
oficialmente por Edinho de que este não
será mais treinador do clube após o encerramento da participação do Fluminense no
Estadual. Com ou sem título, Edinho
gue para Portugal, passando a comandarío
Marítimo. Dois dias antes do embarqúè
para o Japão, Edinho reuniu-se com Aí-'
naldo e o vice de futebol, Newton Graúria/
e comunicou o acerto com os portugueses,1
deixando claro que sua saída era irreveísivel. Ontem, no Japão, nova conversa.,^
«mj?-confirmação da saída de Edinho.
Segundo dirigentes que permanecera)!!
no Rio, nenhum nome para substituto
contactado. O perfil ideal sonhado „pjpr
Arnaldo Santiago é o de Pinheiro, hoje nò
Cruzeiro, ídolo de Edinho e intimamente
ligado à vida do Fluminense.
"Nenhum
nome foi tentado pela diretoriái
O que existe são tentativas de pessoas em
'e^i
serem teinbradas", disse um dirigente,
referência ao nomej de Sebastião Roçtja,
auxiliar-técnico do Flamengo, que teve' o"
nome comentado nas Laranjeiras.
O Fluminense deixa hoje à noite o Jfl.
pão, onde realizou três amistosos, e che^a
ao Rio às 6h20 da manhã de quinta-feira^
O time volta a jogar pelo Estadual seguirda-feira, às 21hl5, contra o São Cristóvão,
em Resende.
\iã
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à. 1.2 MB, DOS 5,Q|
»;
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sua cotação subir

dirigentes

quer beneficio. O excesso de passes
errados e a dificuldade de conclusão irritaram os 300 torcedores.
Hoje o Conselho Deliberativo
do clube se reúne para escolher um
projeto para General Severiano.
Botafogo-. André Luís, China,
Toninho, Rogério e Ciei; Moisés,
Perivaldo, Édson (Caruaru) e Rogerinho; Marcelo (Reginaldo) e
Eliel. Técnico: Othon Valentim.
Bonsucesso: Pastore, Moura, Maurão. Janotti e Alex; Carlos Alberto,
Gui e Maurício (Betinho); Zé Vítor
(Vanderlei), Carlos Eduardo e Carlos Henrique. Técnico: Coutinho.
Juiz: Jorge Emiliano. Renda: CrS
31.900.000.00 Público: 319. Cartões
amarelos: Alex, Gui e Ciei.

05 peças.
'Mttcsir Bipl

Nilson reage e faz

Gaúcho— Mal. Nota 3. Nilson
— Entrou no intervalo e melhorou o time. Nota 7
Júlio César — Lutou mas ainda
não encontrou seu jogo. Nota 4
Luís Antônio — Substituiu Júlio
César e fez um gol de oportunismo. Nota 6
¦ No Olaria, destaques para o
seguro goleiro Vágner, os zaguciros Israel e Deninho (apesar do
gol) e o pontinha Luciano Silva
(apesar da pontaria). O hábil
Gersinho foi pouco acionado.
(C.A.)

Uma unidade de
disca rígido de
60 MB
Bateria com 4 h
*© :'•*
de operação
oc :<3
normal
%
§

i

para

j^'

Botafogo

do

festa

FLAMENGO

fisgada

parece ter nada grave. Rogério, vetado do jogo de ontem por causa de
uma leve torção no joelho, será novãmente examinado hoje. As atençòes na Gávea se voltam também
para Charles e Piá, que voltaram a
treinar ontem e serão observados
atentamente por Jair Pereira até
quinta-feira. O técnico confessou
estar com saudades de jogadas peIas laterais, mesmo reconhecendo o
esforço dos que estão atuando improvisados. (CA.)
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.. .
|| NOTEBOOK
li N3300
;l cpufffij Microprocessador
SL
. fcIntel •80386
•
d 25MHz - Memória
2 MB-Uma;'
V!'§ unidade de disco
; J flexível de 3,5"
' de <
5 1.44 MB
|
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gols no

da

FLAMENGO
Gilmar, Uidemar, Júnior Baiano, Wilson Gotardo e Andrei; Marquinhos,
Júnior e Djalma Dias; Marcelinho,
Gaúcho (Nilson) e Júlio César (Luis
Antônio). Técnico: Jair Pereira
Local: Rua Bariri. Renda: Cr$ 280
milhões 150 mil. Público: 3 mil 031
pagantes. Juiz: Pedro Carlos Bregalda. Cartões amarelos: Vanderlei e Luciano. Cartão vermelho:
Djalma Dias. Cols: no segundo tempo — Júnior (33 minutos) e Luis
Antônio (42 minutos). Preliminar de
juniores: Olaria 2x3 Flamengo

futebol

Numa partida pobre de técnica e
de emoção, o Botafogo derrotou o
Bonsucesso por I a 0 ontem em
Moça Bonita pelo Estadual, conseguiu seu terceiro ponto em dois
jogos, mas não convenceu a ninguém — só fez comprovar a tese de
seu técnico, Othon Valentim, de
que o time não terá condições de
brigar pelo titulo.
O gol da vitória alvinegra surgiu
logo aos 13 minutos do primeiro
tempo. O meia Rogerinho cobrou
falta e Eliel cabeceou no canto dileito de Pastore. Foi. a rigor, o
único lance de destaque na etapa
inicial.
No tempo final, o Botafogo
mostrou que a viagem de uma semana à França não trouxe qual-

I
m
1

dois

I
alegria

a

OLARIA
Q
Vágner, Vanderlei, Deninho, Israel e
Leandro (Adriano); Fabiano, Fábio e
Luciano; Luciano Silva, Cruvinel
(Igor) e Gersinho. Técnico; Eron Ricardo

11
sente

Júnior

Pouco

para vencer o Olaria, com
mentais para o Flamengo, na luta
pelo título da Taça Rio. Até os 33
minutos do segundo tempo, os rubro-negros temiam por novo trope1£UM JJL.1didos pelo Olaria, principalmente
com o ponta-direita Luciano Silva,
um baixinho bom de pique e ruim
de pontaria. Foi quando Júnior escapou pela esquerda e cruzou forte
na pequena área. Assustado com a
chegada de Nilson, Deninho desviou a bola do goleiro Vágner. O
árbitro Pedro Carlos Bregalda deu
o gol ao capitão rubro-negro. Aos
42 minutos, dois após Djalma Dias
ser expulso por ofensa ao juiz, Luís
Antônio aproveitou falha de Vanderlei e definiu a partida.
Ao apito final, a festa foi toda
para Baiano.

faz

|s||ii|
Apenas 20 peças j
: -o
P: 3 MJCR07ECMf386SX
| 33AAHz, 2MB RAM,
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Governo divulga calendário
calendario de retirada das contas inativas
para
para os nascidos em janeiro. O dinheiro será liberado em 15 dias
— Luiz Paulo
saopaui°—Luiz
pau'°Llma
uma
——— ^Sk
sâoPauio
BRASÍLIA — O ministro do Tra- >»»»«•*»
halho, Walter Bareíli, e o presidente
dá Caixa Econômica Federal
Eliseu
vai
hoje
(CEF), Danilo de Castro, divulgam
rádio
a
e
TV
hoje o calendário de solicitação deI
—
Brasília Josemar Gonçalves
Gonpalves .
VI'^4^iW":m",'i'i';'-'iw
Brasilia
¦"*¦• "•'•—•••"
••-"- ¦
' .-<'»>•'«' *
¦s
.saque das contas inativas do FGTS
¦ No programa,
J,*!'
i i í É-V-;
(sem depósistos há três anos). 0
Visita ao FMI e
calendário Se refere apenas aos
nascidos em janeiro, que poderão
detalhes do plano
solicitar a retirada dos saldos deT> RASÍLIA — Por determipositados a partir do dia 17 de
J3
nação do presidente Itamar
maio nas agências da Caixa e,
Franco,
o ministro da Fazenda,
WWg^W*
provavelmente, nos Correios. 0
'
' :^<
Eliseu
Resende,
faz hoje às 20h
dinheiro estará disponível quinze
um
em cadeia
pronunciamento
dias depois do pedido e o trabade
rádio
e
televisão
detapara
lhador receberá em casa a comulhar as negociações do governo
nicação da agência bancária e da
brasileiro com os dirigentes do
data em que fará a retirada.
Fundo Monetário Internacional
Os formulários para que o tra(FMI) e voltar a explicar o probalhador solicite à Caixa o saldo da
grama de estabilização anunciasua conta inativa já estão disponído no último dia 24 de abril.
veis nas agências da CEF. Em breEliseu, que chegou ontem pela
ve, o formulário poderá ser retirado
manhã de uma viagem a Wastambém nos Correios e nas casas I
^^¦¦¦^¦¦¦¦¦¦IHHHHI
s1
Ski
hington, vai dizer aos brasileiros
lotéricas. Cada trabalhador tem, Bareíli
Barellidivulga
divulga calendário
calendario de solicitação
solicitagao de saques das contas inativas
que houve boa receptividade do Eliseu
conversar com Itamar
em média, quatro contas inativas,
M.acertou
- deialhes âa exposição após
_
FMI
ao
Plano
de
Ação
do
goe muitas pessoas têm contas em
assessor de imprensa, Geraldo
programa e da maneira como fui
verno. E está convencido do fediferentes estados. Graças à cenrecebido no exterior", disse.
Moura, avisou que o ministro
chamento do empréstimo stancl "Não
tralização das contas do FGTS na
Data
é
—
de
nascimento
Data
uma
novinão
falaria mais com a imprenda
sollcita«So
propriamente
by ao Brasil
condicionado ao
Caixa, o trabalhador poderá solidade.
Falarei
(janeiro)
sobre
o
sa,
cumprimento
progresso
de
metas previstos
porque iria à cadeia de rádio
citar no seu estado o saque de
de maj0
feito
na
viagem,
a
impressão
|s2
17
e
televisão.t tí,
no
econômico.
O
mitodas as suas contas, mesmo que
programa
e
20
causada
e
as
em
dede maio
perspectivas
nistro voltou ontem a negar que
Os pronunciamentos de mkí*
,3
elas tenham sido abertas em outra
nistros em cadeia nacional de iItamar pretenda demitir o presi- corrência do programa", resuunidade da federação.
®.®..„®.
25 de maio
miu.
rádio e televisão, para explicar
dente do Banco Central, Paulo
7.®....®.
27 de maio.
O governo fez também uma
Tumulto — A entrevista de
de suas pastas, foram César
Ximenes.
-1,0
2
problemas
g
de junho
9
Eliseu, na saída da casa do presiprevisão de desembolsos de recur"O
adotados
pelo presidente Itapresidente ficou impres- dente, ocorreu depois de um dia
sos até o final do ano. O desembol11.e.12
8 de junho
mar.
No
dia
Io de maio, o minissionado com o relato que fiz a
so. será cada vez maior, começará
tumultuado no Ministério da
tro
do
Trabalho,
Walter Bareíli, .
1.3.6.14
15 de junho
ele sobre a viagem e os contatos
Fazenda. Abordado pelos jornacom US$ 100 milhões em junho,
foi
à
televisão
explicar o •
1.5®.I?
17 de junho
para
que tive e pediu' que fizesse esse
listas, na porta do ministério,
subirá para USS 127 milhões em
valor
do
novo
salário
mínimo, e
de
junho
I,?..®,.!®
22
pronunciamento para explicar onde chegou às l lh, Eliseu esta"
julho e daí em ordem crescente até
o
ministro
da
Justiça,
"Tenho
Maurício"
isso
a
todo
o
brasileiro",
de
povo
junho
1®,.®.20
24
va
bem
humorado.
boas
atingir US$ 267 milhões em deCorrêa, foi convocado a rebater, disse Eliseu, ao deixar a residên- notícias. E darei uma entrevista
21.6,22
29 de junho
zembro. O calendário para a solicivia satélite, as críticas do govercia
de
Itamar,
no
início
da
noite.
depois de falar com o presidende julho
tação de saque dos nascidos nos
23;, 24 6 25
6
Muito gripado, Itamar recebeu
nador do Rio de Janeiro, Leonel'.'
te."
Os jornalistas credenciados
8
outros meses dependerá de como
de julho
26;,27 e 28
Eliseu de 16hl5 às 18h50. "Eu no ministério ficaram esperando
Brizola, à venda da Companhia
transcorrer as retiradas dos nasci13 de julho
vou falar a respeito de todo o a entrevista até 19h30, quando o
29;..30.e 31
Siderúrgica Nacional.
dos em janeiro.
Bareíli defende
reforma agrária
SÃO PAULO — O ministro do
Trabalho quer se transformar em
ministro do emprego. A declaração foi feita pelo próprio Walter
Bareíli, durante sua palestra O caráter social da reforma agrária e a
necessidade para as cidades, no seminário O município e a reforma
agrária. "A reforma agrária é a
única maneira de criar empregos
imediatos", disse Bareíli. "São
necessários 1,5 milhão de empregos novos por ano no Brasil."
Para Bareíli, uma reforma agrária criaria empregos no campo e na
cidade. No campo, por motivos óbvios, e na cidade "porque passaria a
produzir o que é necessário no
campo, como tratores e máquinas
agrícolas". Segundo o ministro, o
Brasil é um belo país apenas para
10 milhões de seus habitantes.

CUT

liberar fundo
quer
A CUT pediu ontem ao procuros de 6%, ao invés de 3%, como
rador-geral da República, Aristides
atualmente. "Se o trabalhador tiver
Junqueira, abertura de inquérito eide esperar um ano para sacar o
vel para evitar tentativas de parte
Fundo, receberá apenas 3% de judo governo de protelar o pagamenros sobre o montante depositado",
to das contas inativas do FGTS.
explicou
Meneguelli. "O último da
"O
fato de dizer que vai pagar
fila não pode ter tratamento difeem 12 meses já é um indício de
renciado do primeiro."
tentativa de adiamento", disse o
A CUT discorda ainda do critépresidente da central sindical, Jair
rio
que o governo quer adotar para
Meneguelli, ao lembrar que nefazer
o pagamento, que é de acordo
nhum trabalhador poderá retirar
com
a
data de aniversário do titular
seu saldo no dia 17 de maio, prida
conta.
Segundo Meneguelli, isto
meiro dia útil depois da data de
também se configura na tentativa
liberação do saque, segundo a lei.
O procurador vai verificar a de adiar o pagamento, pois do cadastro da Caixa não consta data de
existência de indícios de tentativas
aniversário e teria de ser feito um
de retardar os saques das contas
recadastramento.
inativas. Se isto for confirmado, o
A Caixa estima que o prazo enMinistério Público poderá conceder
liminar para garantir o acesso dos
tre a solicitação de saque e o acesso
trabalhadores às suas contas.
à conta seja de 15 dias. A CUT
A CUT solicita que as contas defende o pagamento por ordem
alfabética.
passem a ser remuneradas com ju-

pede

medidas

contra

abusivos
no
comércio
juros
BRASÍLIA — O ministro da Inmaneira, assinala, o consumidor e
pesquisa apuram preços de tabela,
dústria e do Comércio, José
não levando em conta os desconobrigado a pagar duas prestações
Eduardo Andrade Vieira, propôs
tos, isto é, o preço efetivamente
de Cr$ 6 mil, aumentando os ju-'
ontem ao ministro da Fazenda,
ros iniciais de 20% para algo em
praticado. O governo constatou
Eliseu Resende, a adoção de metambém que vários setores da
torno de 50%.
didas legais e administrativas para
economia vinham remarcando
Na opinião do ministro, isto é
coibir a cobrança de juros abusipreventivamente seus preços, teuma "exploração, um abuso" dos
merosos de que fosse editado um
vos no comércio. Segundo Vieira,
comerciantes. Ele acredita que es-'
novo congelamento. Este comos juros estão atingindo até 50%
se mecanismo de indexação "dos
acabou influindo nenas vendas a prazo de 30 dias.
portamento
realimenta a inflação, que
"Todo
juros
"nunca
mundo que vende a prazo
gativamente nas taxas de inflação
vai cair por causa disso".
nos últimos meses.
está aplicando juros indevidamenVieira
afirmou
que o ministro Eli-:
te", acusou Vieira, que debateu
. Juros — O ministro da Inseu
Resende
concordou
com sua.
dústria e do Comércio explicou
ontem o assunto com Eliseu duestupreocupação,
prometendo
sua
rante duas horas e o levará hoje
queixa quanto aos juros,
dar
uma
solução
o
para
proble-:
exemplificando que uma loja que
ao presidente Itamar Franco.
' :
ma.
r
oferece um produto a Cr$ 10 mil e
Na reunião de ontem, disse
Procurando amenizar suas de-:
aceita o pagamento em duas vezes
Vieira, foram discutidas também
clarações, o ministro disse que tal-;
— a
mudanças nos mecanismos de code
entrada
e
a
sevez uma das alternativas para o
çrimeira
leta dos preços praticados no
gunda em 30 dias — cobra 20%
problema seja a realização de uma
mercado. Hoje, os institutos de
:
de juros nas duas parcelas. Dessa
campanha de esclarecimento.-
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Vieira

impostos
SÃO PAULO — A Associação
Brasileira da Indústria Eletroe letrônica (Abinee) entregou ao secretário de Política Industrial, Antônio Maciel, e ao presidente do
Senado, Humberto Lucena, uma
proposta dé política industrial e de
comércio exterior, durante a abertura da 16a Feira Internacional do
setor, ontem no Pavilhão das Exposições do Anhembi. A Abinee reivindica redução da carga tributária,
para que o sètor ganhe competitividade internacional.
Maciel admitiu a possibilidade
de o pleito ser atendido desde que
os fabricantes se comprometam a
ampliar o número de postos de trabalho, que hoje soma 180 mil em
todo o país. Segundo ele. o assunto
será discutido dia 25, na reunião da
câmara setorial, em Brasília.
Eduardo Magalhães, vice-presidente da Abinee e da Sharp,
afirma que o custo de produção
de um refrigerador popular no
Brasil, antes da incidência de impostos, é de USS 300, ou USS 5
mais caro que o similar fabricado
nos ou na Europa.
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Americanos admitem sanções, mas ainda esperam dialogar
¦gMmté
ífTEODOMlRO BRAGA
mista sobre as.
que, se o Congresso
$ ^Correspondente
Nacional aprovar
da negoperspectivas
WASHINGTON — Irritado com o
uma lei de patentes
ciação com o governo
P*
nos moldes do projeto
Clinton. "Há algum
l^descumprimento da promessa da
dos
Deputados
de
aprovar
aprovado pela Comis?; Câmara
espaço para uma sosão Especial da CãIrff.lci de propriedade industrial na
luçào."
"Acho
semana passada, o governo Clinton
mara-, a administraque foi ne- •
ção Clinton irá iniciar
a
inclusão
| somente iniciará negociações o Bragativa
(do
sil cm relação à pendência sobre
um processo de invésBrasil) na lista e me
tigação contra o país éÉ
patentes depois que o Congresso
esforçei até o fim paMyles Frechette
votar a legislação. A posição amerira evitá-la. Acho que
que poderá resultar
cana foi revelada ontem pelo encarna adoção de sanções comerciais. no nosso caso não se justifica a
; "regado
da América Latina do EsApós incluir o Brasil na lista negra- iniciativa americana", observa o
ÍÍÍÇjntório de Comércio da Casa
de países que violam a propriedade embaixador. O encarregado de
, Branca (USTR), Myles Frechette,
industrial, na sexta-feira passada, o assuntos latino-americanos da
i que reiterou a rejeição da adminisgoverno americano tem até o final Casa Branca defende a ação do
' tração
Clinton ao projeto de lei
de maio para decidir se inicia: ou
USTR contra o .Brasil alegando
aprovado na semana passada pela
não as investigações, que poderão que o
"O
projeto aprovado pela CòComissão Especial da Câmara.
durar seis meses, prorrogáveis por missão Especial não assegura os
Brasil sabe o que precisamos", afirmais três meses.
direitos da propriedade industrial
mou Frechette, enquanto o embaiOtimismo — Ressaltando que e insiste
xador brasileiro em Washington,
que, agora, os EUA só
a condenação dos EUA sobre a
retomam negociações efetivas
r Rubens Ricúpero, assegurava que
'
3iá há espaço para negociação.
política brasileira em relação ás pa- com o Brasil sobre o assunto após
»„ ím entrevista ontem à tarde, o funtentes "não é irreversível", o em- a decisão final do Congresso so? rionário do USTR deixou claro
baixador Ricúpero se mostrou otibre o assunto.

INVESTINDO
PARA

FALE

NOS

VOCÊ

COM

BANCO

BANCOS
E

O

W..

8H

Fonto: UPl e BFC
Commodities
(libra* por t)

Ontem [ Anteriorj
| CatS (maio) n.d. 60,01
Trijo (m»h>)- n.d. n.d.
A^Mr (maio) v, n.d. 12,50 ;>
901.00
| Cacau(roato)
Suco
de
laranja
I
(maio) n.d. 87,70 5
Fonte: EFE (Londres) .

Fonte: AFP (óleo cru tipo Light Sweot
pura entrega em junho)

.^iwoiiiro

¦

<u.ri.
Wena |I
'tm

zm

O O ouro teve expressiva e gerieralizada alta, ficando a poucos centavos de USS 360 a onça-troy em
Paris. Com os mercados de Tóquio
e Londres fechados devido a feriar
dos, o preço foi impulsionado pela
retração dos negócios.

n.d.
33/16% n.d"

'¦ "tibor

VOCÊ

< wiii* cro

Nova lorque
357,90 354,30
(Handy and
Herman)
— ,¦
Londres feriado "
355^80
|„Pans 359.15
357,50 354^551
354,55
.Zurique
"357,75
Hong Kong

«js*/*»»)
Ontem
Anterior
,
:
—
feriado

J tiros
Emissfio Fecha.
(90 dias) manto

GARANTE

PARA

Anterior

LUCRO

TODOS.

LLLM4 cmz% crarai im

rxnm*

(m cm esn» asm GEEE> mm CED gesee»
NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO IPRODUBAN] (.SISTEMA VERDE-AMARELO)

INDICADORES

Infiaçno

+1,93%^^^^
^<1,23%
IBV
-°'29%
D6lar
n..
H Dolar
Comercial Paraleio V/UrO

^

(Em CrS)

(Em Cr$)
(Em Cr$)
(Em pontos)
37.000,00
32 665.20
480.000
.83.595
32 266.60J
36.300,00
418.900
.83.355
36.200.00
31 862.60
412.300
82.123

29.04 . 30.04 . 03.05
29.04 . 30.04 03.05
29.04 30.04 03.05
29.04 30.04 03.05
\ Fonte: Andima/Casas de Câmbio
Fonte: BM&F
Fonte: BVRJ

3 903.723 382 i.M
4M.10J 887 73.137
2 367 36.425
6 616 226 250 11 jis
...JSSiSS. |8 963
. . p.'?.'.'
)S477
95 1,561 .109 082 332 0.19
281 41.495
9 688.601.575 65.44
16 48
....PA!?.!!!?. 250577
38.470 038.950
....P.!
!«;JM 61.1 50815
9M
.....®?.i..5l.9.,.^.9
4R5 206.444II
2 672 503
"."rj?!.").'.
mS:?..'.!. 4.250
58.790 345 022 100.00

'

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
.Valor do contrato:" 250g"
Cot«ç6«8 em cnitelrospor grama'
i
' Vct° 1 E,erc 1 Contrato 1 w°g- 1 Abcrt- 1 Minimo | Miiimo [
ÚKlmo [
MnOl. 330000..
6822
10
146.700
..142250 . .146 700
)42;250
¦Ma04 400 000
650
85.000
85 000'
85 000 85.000
MatO
460.000 '.
3
37.500
36.000.
37.500
36.000
.0.290
Ma12
5.5331..'
11.2
16.000"
13 500
..490.000
.13.500
.'.16.60q']
510.000 '
1.47o]
6 * .5.000]
. Ma14 .
*1:793"
'
'.
.5.000]
].5.500]
.5.500
Ma32
31
400
..470.000
700
900 ]-'
700
490.000
Ma37
2 750
4.000
34"
4 500
3 150
í500

2.367

Abertura

Minimo [

36 900

35600

Mercado Futuro/Algodão
-Valor do contrato: 6SO arroba» Ko.

Mercado Futuro/Câmbio
Dólar • Valor do contrato: Ü8$ 5 ml!
40.225
. '"^!Jn3
J74_
6**
Ju>3
4 220

CMa«in o» nónwroí o» *onto<
Má»>mo [
Último
37 400

Colaçôe» «« cruzeiros por arrota

Mercado Futuro/Café Cambial
Valor do cont:100 aaoaa da ttOKg Hq.
Mai
524
.78
..64:50
J;»:3
1 621
47"
67.00

.42.380.00
55 100.00

Cot. em Cr$/0or Mca d» 80% 9 Kq.
64.50
65.52
65.50 "
68.00
66.50
66.50
Cotações em cruzeiros por dólar
42.350.00
42.390.00 '
...42410.09. '
55 100.00
55.360.00
55.360.00

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contrato: Cr$ 100,00 p/ponto P.U.
Colação em pontos do P.U.
49.126
Jun3..
...6.00
...S.-ÍSS:Üfi
76?5Õ.M_.
.76.400.09
7G 300.00 "
"58.503X0 58
• Jui3
1.684
io"
...S8.4PP:PP 57;9?6.00
500.00
Mercado Fuiuro/Boi Gordo
Valor do Contrato: 330 arrobas liquida*.
Jun3
47
i
- «go3 69 3~
Mercado Futuro/Bezerro
Vcvtor do Contrato: 33 animai*.

1970 _
21.7

Cotaçdos om pontos por arroba
19.70
19.70
19.70_
Õ
21 70
21.79
Cotaçõea em pontos por cabeça.

FIPE/IPC %
28,42 Janeiro
27,42
26,25 Fevereiro
25.10
28,83 Mar?o.....
25,16
162,82 Acumulado/ano
99,51
1.356,48 Em12meses 1.216,49

INPC/IBGE
Janeiro
Fevereiro
Março
Acumulado no ano...
Em 12 meses

DIEESE/ICV %
28,77 Janeiro 32,90
24,79 Fevereiro
26,62
27,58 Marpo
29,70
105,01 Acumulado/ano 11825
1.286,42 Em 12 meses 1.264,89

Classe

- .
'Ouro
/disponível
-Valor do«ontralo:250g Cotlçòe. em CTUMlro»
por 2r ama
'
Veto | . Contr | Negócio» | Abert | Mínimo | Mâ.lmo
Qk
| -'i liúltitUíi i |
|
477
426 000
420 000
426000
420000

Mercado Futuro/Índice
Valor óq contrai01 Crt §,00 p/ponto•
Veto
| Contrato [ Negócios |

IGPM/FQV
Fevereiro
Março
Abril
Acumulado no ano..,
Em 12 meses

INDICADORES
BTN0105 Cf518.155.W75*
B1N 03.05 Cl517.939.2526'
BTN 30.04 CrS17.339.2526"
UPC (2o trimestre).... Cr$ 198.68993
UPF dia 03.05 CrS232.729.17
Ufir 03.05
CrS 19506,52
UfirW05....
CrS 19.737,18
Ufir 05 05
CrS 19.970.56
Ufir 06 05
CrSnd
Taxa Anbid
nd
N° índice IGPM Abril
262.818
IBA/CNBV
128.546414
pontos
I-SENN
7.820 pontos
Acumulado
DER
de
15/06/91 a 04,0593... não divulgado
'
BC
* atualizado pela TR acumuladapelo

Contribuições ao INSS - Competência de Abril
•^AMÍÍSwow>O«. iróffiwArió» ei F^itiiSííew'

Solsa de Mercadorias e Futuros
Volume Geral
Contratos
Numerosde Contratos Volume Part,
emaberto negdeiot
negociados (MllCrS) (%)

36 425

El
SEU

brasileira
TT7T7 associação
MmSm OOS BAN009 S9TADUAM

ESTADUAL.

O DIA A DIA

DO

Ontem

Petróleo

Ontem I Anterior!
Still
t-—
I tone mit.--lltW c
|
'Franco
£3220 &3320
| 'F^'liiiito
|§
| "libra* 1,8740 1;B740
1
I
Lira
1.473
1.467
|.
Miarcanad. ^ 1,2732 1,2709 |
ijwT^Twii' |
Coroa sueca
^ 7,2993 7,2343 |I
| "fticiidp
|
' "cwuko
iilS |
i*»—fwtfno 0,99 0,99 |
3.888
3.888 I
| Peso uruguaio
'
Fonte: UPI (Nova Iorque);
uma libra compra US$ 1,5730

DESENVOLVIMENTO

|:E

JUP3

Mdedas<c«t.«^/d6tor)

ESTADUAIS,

GERENTE

Ouro (USt/onça-troy)

Records do I
Recordodel
Fechamentol VariapSo I
__
a|ta em 93| baixaem93j
T<^"io1 20.919,18
+464,61 pts
20.919,18 16.287 45
v (Nikkei)
Novaiorque 3.427,55 +2,43 pts 3.478,61 3.241,95
(Dow Jones)
-^Pts 2.957,3 ^2.737,6
(FTSM00) 2'®13'1
maw*™? 1 -®29'1® +i ,97 pt 1717,40 1.516,50
(DAX-30)
Hongkong 6.790,11 -40,40 pts 6.884.75 5.437.80
/
(Hang-Seng)
Fonte: apôncias

• Base
Filiação
Tempo (anos) 1||-< CBS

|;; Aliquotas|
%
[
|

Apagar |
Cr» |

Meses de
Permanência

10 170.940,00
12
ÍÍ?..J 1.709.400.00
10 315.217,16
Malsde1a!é 2 3.152.171,64
12
4.728.257,59
10 472.825,76
...3 Maisde,2atè.3
..12
4'
Mais de 3 atè 4 6.304.343,37 20
1.260.868.67
12 '
de
4
ajé
e
7.880.429,29
20
T.576.085.86
...5 Mais
24
9.4K 515.24
20 1.891.303,05''
Mais de 6 a|ê
36
2.2Ó6.52Ó.19
20
,2 !y!si® í®...^.fÜÍ..!?....J.].'932-6°0.93
36
20
2.521.737,38
.8. .Maisde12atèl7 12.600,686,88
60
20 2.836.954,53
fy)als de17 aié 22 14.184.772,66
60
20
20
3.152.171,70
....I? Malsde22 15.760.858,52
Avulsos
...í?!!i)™fl.f!?íl.'..Çl?m'í*'e08 0 Trabalhadores
Ãiiquotas
(%)
ató 4.728.257,59
8
...í?.®.."!a,é 7 880.429,29
9
de 7.880.429.30 até 15.760.858.52
10
Obs: Percentuais incidentes de lorma não cumulativa.
12% do salário pago. respeitando o teto acima.
sujeitas a limite de incidência.
Prazos para pagamento:
• Adquirente. Consignatârio ou Cooperativa (vendas ou consignação da
produção). Empresas em
Assalariados e Trabalhadores Avulsos: até 03/05,
sem correção; alé 07/05 converter em quantidades degeral
Ufir
do dia 03/05 e multiplicá-las pela Ufir do dia do pagamento; após 07/05
acrescentar
e juros.
- Autônomos, Domésticos. Empresários e Facultativos: aplicar o môtodoacina. mudamulta
apenas
a
data
de
07/05
para 15/05.
...1

Abril
01.04..
02.04...
03.04...
04.04...
05.04...
06.04.„
07.04...,
08.04...,
09.04...,
10.04...,

ili
..26.4391
..26.7836
..27.1290
..25.8558
. 24.5954
. 24.9349
. 26.5426
. 28.1711
. 26.8874
. 25.6166

11.04..,
12.04...
13.04...
1404..,
1504...
16 04..,
17.04...
18.04...
19 04...
20.04...
21.04...

,. 24.3585
,. 23.1287
,. 23.4799
25.0689
. 26.6784
. 27.1048
. 27,5326
. 26,2713
. 25.0226
. 25.4434
. 27.1226

wm;m
...27.1226 :
...27.5506
...27.9799
...26.7143
... 25.4612
...25.8835
...27.5687
....28,8611
....27.2238
....25.6075 ;
..27.12476 i

22.04....
23.04....
24 04....
25.04....
26.04....
27.04....
2804....
Maio
01,05...
02.05...
03.05...
04.05...

Impostos, taxas e índice*
:
Abril |: Maio |
lfj| Oozembroj Janeiro | Fevereiro| - Marco |
••••••
.
y?.[! .1.®.V.?I!:73 J?.?;.!.®?!.1.?. 249.778.4.2 ^313.703103^
5b9.2iT.85
y.'.Srl .?S9;536,0q 334.090,00 423,492.00 M5.2M|P0^"" '675.600.00
673J453.M 863.502,66
M!1.?.1.!
415,080,00 535.122,00
870.378,66
'Vb31846,54
MCE ?3.581,16 91.203,84
23p29J7
M'.'.C.
.T.11.?,55
19.506,52
8.100,00 10.500*00*
6,400,00
4.600.00 4 600.00

Imposto de Renda
IR na Fonte (Maio)
Basa de cálculo (Cr»)
Parcola a deduzir (Cr>) | Alíquota % |
"""
"" "'1
L.M'ÍsÜM6!s2a«l'-t'
j
""isonio'
15"
AV4.38
037.714.00
19'M6 52Õ.Õ6
....9.®.
;520,01
26.910.997,00
25
Deduções
dePenden,e
por
(sem limite), b) Abatimento adicional de CrS
fn^cono'^61'00
19.506,520,00 para os aposentados, pensionistas
e transferidos para reserva remunerada
com mais de 65 anos. c) Pensão alimentícia
paga devido a acordo ou sentença judicial, d)
^ntribuiçoes para Previdência Social.
Fonte: Secretaria de Receita Federal

~

TR
.
THD........
Var.més atè 03!05....
Var.mês até 04.05
Var. no Ano atè 04 05
índice acumulado de
010291 a 04.05.93....

28,63°/o
1,207993
1,207993
2,430579
161,5860
143,1156951

3%
6%
Outubro 27,2149
Novembro...... 22,6821
Dezembro 25,2445
Janeiro 23,0599
Fevereiro 31,5467
Março 23.9518 24.2487
Abril 25,2998 25.6000

Fator de Correção
Residencial
ISN (Teto)/IPCA Março.
14.0733
Anual
(' corrigido sobre o valor
mésem1991)
Semestral 3.9102
Quadrimestral
2.5051
(de iul/89 a 20/09/90)

Outubro CrS 522.166.94
Novembro CrS 522.186.94
Dezembro CrS 522.186,94
Janeiro
CrS 1.250.700,00
Fevereiro CrS 1250 700.00
Março CrS 1.709.400.00
Abril .'. Cr$ 1.709.400,00
Maio...:..............:: CrS 3 303.300,00

DezembrodlaOI.12.. 23.90W5%
Janeiro dia 01.01.93 24.56975%
Fevereirodia 01.02.. 27,39380'i
Marco dia 01 03
27,03200%
Abrrl diaOl 04
26,4391%
Maio dia 03 05
28.86110%
Dia 04.05
27.12476°, i

Comercial
Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Bimestral

IGP
Abril.
13.7C40
3.9961
2,5748
2.0815
1.6169

Abril.
13,8642
'no
pago
3.9927
2.6027

IGPM
Maio.
14,5648
4.0576
2.6282
2.0887
1.6265

TaxasAndima
TaiasMediMd«Financiam«nto[ .
'¦ '"°,umdiatl'i" J

'it
Tiwover |! Rent. I Bent. ) Bent
Pmj. I
, (%.¦".)• di».(%) I um.(%) | mw(%) I mtt(%) |
LBC/LFT/BBC/NTN ;
39,28. 1,31
1,31
1,31
31,«
1,31
39,19
1,31
1,31 3I"M
31,33
33,15
V3l"
ij""
' 1,31
39,59 1,32 ^...1,32
1,32
,.... 31,69
. V. .. >••—. I-.!
1 •
•. .
¦ •' , . ' "' ' ' ' 1 ;; ;
,
\
. . ..
;' •"
MERCADOFUTURO
I
P.U.em
Ttisover I
Rent.
Proi.
I
MP"3*
Cr$
I
|%Vm.) [ dia.(%)
|
DIOVERFUT.
76.300 33,89
junho/93
. 1,30 31,06
*•
1,28
30,43.
;... 58.MO.
38^54
A partir de 17/10/91.3 Grcula' n" 2063 do Banco Central, permite a realtfacao de ope'acoes compforrissados cc.*n pessoas lis;:as i juridicas
nao fmanceiras apenas com tltulos pubkos de 30 dias
Var.
Preço Crê
Var. - Proj.
Var.
Indicadores
/índice Dla(%) Sem|%)
1,21 Mei(%) Me«(%)
TRD(2)
28,68
1.21
1,207993
TRD 04/05
!,«
1,207993
21,68
UFIR maio/93 (2) 03/0S
19.506,52
1,18
1,18
1,18
28,00
UFIR diária
19.S06.S2
1,18
1,18
1,18
28,00
UFIR diária M/OS
19.737,18 Vir."
2,38 '
1,18 Var!'"
;
....,28,00
iÒémbtb
Preço Cri
Var.
Proj.
/(ndice 0ia(%) ...S»rn|*) M,«(*).,. Mw(%)
¦ USt Comercial (2) 30/04
compra
32.267,00
1,27 6.73
wntla
32.268,00
.28,45
|
'
¦ US* Comercial (1)
'
compra
32.664,40
1,23 1,23
1,23
wnda
32.(66,20
§
I USS Flutuante (7)
compra
37.000,00
1J«
wenda 37.050,00 1,34 1,34
. .. ^
I USt Paralelo.RJ (1)
"
-•
.. .. 'r
compra
36.700,00
1,93 1,93
1,93
wn4a
37.000,00
US» ParaleloSP(l)
compra
36.600,00
1,37
1,37
1J7
venda
36.900,00
US* 8M&F • Comercial (3)
junho/93" 42.390,00
29,77
3C.60 i
julho/93_ 55.360.00
Var. Var. Var. Proj. *
• OUROSPOT Preço CrS
/Índice Dia(%) Sem(%) Mes(%) .
SIN0-Fech.(1) 420.0004»
0,26 0,26 0,26
BM&F • Fedi. 420.000,00
0,26 0,26 0,26 - ,
Preço Cri
Var. Var. Var. Proj.
I AÇÕES
/índice Dia(%) Sem(%) Mos(%) Mn(%)
ISENN (5)«
7.820
1,35 1,36 1,35
•0,29 -0,29 -0,29
IBVRJ (5)
83J55
•0,12 -0,12 -0,12 - IBOVESPA (6)
24.054
IBOVESPA Futuro iunho/93 (3)
35^00
29,08
Oindíce dividido por 10.
r^P^e^estirnada.
fontalllANDIMA;t2IBancoCentral;{3lBMtF,{4IBBF;l5iBVfíJ;(6ID0VESPAt71AHECC
Câmbio Turismo
Compra
(Crt)
Dolar 36.820,00
Escudo 230,00
Franco Suico 24.100,00
Franco Frances 6.340,00
lene 310,00
Libra 54.290,00
Lira 22,00
Marco Alemao 21.760,00
Peseta
. 290,00
t Fonte: Banco ao drasil/ANECC

Ouro
(Cft-UnteM par grama)

Venda
(CrS)
37.230,00
260,00
25.600,00
6.750,00
340,00
57.700,00
25,00
23.100,00
320,00

Banco do
Brasil
J250g)
Goldmine
(250g)
Ourinvest
|_(250gL
Safra
(lOOOg)
Bozano
Simonsen
LttfWV).

Compra

Vanda

419.950,00

420.000,00

419.450^)0

_ 420.000r00

_ _fK® _
418.000,00

fxl
419.000,00

.^WrOO.

FucdKicras tomecedoras o custcaiantos
ciados na Bolsa Mercaniil e <Jo Futuros. cretfen-

Prioridade
IE Ei
INFORME
ECONÔMIC
Fórum conclui que
SÃO PAULO — Alguns dos
principais representantes da elite
acadêmica, econômica, política e
empresarial brasileira defenderam
ontem que a prioridade para a
construção de uma agenda nacional de reformas e retomada do
desenvolvimento seja o combate à
inflação, ponto de partida para se
conceber um novo padrão de política monetária para o país e organizar uma ampla reforma fiscal.
A conclusão é do primeiro dia de
debates do 5o Fórum Nacional do
Instituto Nacional de Altos Estudos, entidade que, de ontem a
quinta-feira, pretende encontrar
pontos de consenso nas idéias de
cada um para ajudar a resolver a
crise brasileira.
Entre uma e outra avaliação
da conjuntura brasileira, os participantes do Fórum lançaram vários ataques à estratégia do governo do presidente Itamar Franco
no tratamento da questão econô"A estabilidade econômica
mica.
vem perdendo espaço, o que é
surpreendente", afirmou, por
exemplo, o deputado Aloísio
"Todos
Mercadante (PT-SP).
aguardavam um plano do governo Itamar e acábou vindo um
embrulho que trata de tudo, menos do essencial: os 25% de inflação por mês." Segundo ele, todo o
enfrentamento da crise social brasileira terá início com a plenitude
da estabilidade econômica.
"Com essa inflação, não há
cruzeiro que chegue para os 80%
da população brasileira que estão
abaixo da linha de pobreza absoluta", acrescentou. O economista
Adroaldo Moura da Silva, diretor
da Silex Trading e éx-presidente
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se disse surpreendido
com a capacidade brasileira em se
"Ficam
acomodar com a inflação.
dizendo que esse plano nada vai
levando o país por mais dois anos
e meio, e assim a coisa vai", criti"Ao contrário, devemos dicou.
zer que o país vive em hiperinflação, com anos seguidos de
inflação acima dos 1.000%."
O economista Antônio Kandir, ex-secretário de Política Econômica, lembrou a dificuldade
disputa na
política de se resolver a "Vivemos
inflação.
da
solução
um conflito de rendas entre setores organizados e desorganizados
da sociedade, fruto dos anos 60,
quando se introduziu indexação
desigual para financiar o crescimento econômico com inflação."

¦
CRISTINA CALMON , com sucursais

Novo

mínimo

abre

dií

*sao

anúncio do novo salário mínimo de q303.300,00
O (US$ 89,27 no paralelo) abriu umãpa e^tre o
ministro do Trabalho, Walter Barelli, e sfflsclPJÍ*,°!L
movimento sindical. O deputado Paula£m (PT-RS),
tr9C0U
presidente da Comissão do Trabalho, diz
á luta dos trabalhadores pelo brilho do pr Paim afirma
e ta0
que nada mudou no ministério de Barerl11®
difícil negociar as questões do trabalho/10
o
ministro Magri, durante o governo
„T,
fT- rdâçocs
da
anúncio do novo salário causou esti/nas
central com o governo. "Estamos deron. os< Esperavamos pelo menos que esse govermpP1"1.88® com ,suas
reajuste
promessas. A CUT vai para as /exigindo
Jair
?
Pr°mete
mensal e aumento real do salário
Meneguelli, presidente da entida<P deputado Delfim
Netto chegou a chamar Barelli defnl,e' Por , r ^^Tec2
mínimo seria de US$ 100 quando/Jun"° estara em USS
75.
i
O presidente do Sindicato / Metalúrgicos de São
Bernardo e Diadema, Vicentinlf au^°Silva, apesar de
ter ficado decepcionado com qr® va'0^ "° sa'ano m,nl"
mo poupa o ministro Barelli:/e ® u,m homem por quem
temos enorme respeito. O qiwPero e 1ue e'e "e"na uma
.."política de metas para o salái
!
Antitruste
Fica como está
O fortalecimento do ConO presidente do Bar selho Administrativo de Dico Central, Paulo Césa reito Econômico (Cade), in'9;
cluído pelo presidente
Ximenes, conversou
Itamar Franco em projeto
tem por telefone cor
lei encaminhado ao Con-.
de
ministro da Fazeny
gresso, deve enfrentar difiEliseu Resende. A
culdades para ser aprovado
foi contornada.
na Câmara e no Senado. Os
partidos de esquerda
Ritmo dos pre<
(PT,PDT,PSB) vão insistir
em tornar mais rigorosas as
Os ministros da FÁ^a,
Eliseu Resende, e dafldúspenalidades às empresas que
atentarem
contra a econotria e do ComérciM.0^
mia
Eduardo Andradéfieira,
popular, mas os conservadores acham o projeto goreúnem-se hoje com/donos
vernamental excessivamente
de supermercados \f discuintervencionista e pretendem
tir a redução do rit/ de reareunião
abrandá-lo. Em todo o ca/
dos
preços.
juste
so, o líder do governo na
tem o mesmo cará/da realiCâmara, Roberto Freire, eszada com os banq/ros há 10
tá otimista e acha possível
dias, para discuti redução
aprovar o projeto em 45
dos juros. O objflta é cortar
dias, através de exaustivas
as expectativas «acionárias
negociações com os partie envolver os a/ites econôdos políticos no Congresm esfop icomum de
micos num
so.
inflaO.
combate à infli
Arte/J B
•
jfoiisoHna

Diesel

j 989.323 1.810.400
1.735.934
Feverairej 917.017
Janeiro

j Maryo

f 1.129.226

J

^260490^^18

Bollia de consumo
números sejam indicativos da
A bolhíjtle consumo veriretomada da atividade ecoficada nomês de março é
nômica. Prefere interpretar
confirmaa também pelo
como uma aparente bolha de
SindicatoNacional das Disconsumo, provocada por um
de
Combustíveis
tribuidori
direcionamento temporário
e LubrifiÃntes, com aumenda poupança para gastos. Em
tos de 3% nas vendas de
abril, os dados preliminares
de
e
30,2%
álcool
gasolina!
também sinalizam um mercadiesel. (Presidente do Sindido aquecido, mas em menocom, OÍar Carneiro da Cures proporções.
nha, nd acredita que esses
Acorfto comercial
O nánistro da Cooperação Econômica com o Exterior da Polônia, Andrzej
Arendar ki, chega sábado
ao Brasil em visita oficial.
Durante ua estada no Brasil, Arenaarski fará contatos com empresários, assinará em irasília um acordo
comercia entre os dois paises e inalgurará, dia 12, em
São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil-Poiônia.

Agilização
A Bayer conseguiu dosembaraçar um container, para o
mercado externo, com carga
de US$ 42.500/FOB de Desmodur 24/40 em poucas horas. É a primeira empresa do
Rio a se favorecer do novo
sistema informatizado (Siscomex) da Receita para liberação de cargas para exportação. Pelo sistema antigo,
gastaria oito dias para de sembaraçar a mesma mercadoria.

PELO MERCADO
Operado na sextafeira para um transplante de córnea, o
ex-ministro da Fazenda Maílson da
Nóbrega já está em
casa convalescendo.
Valentino Rizziolini, superintendei!te-geral da New
Holland, apresenta
no dia 13 a nova
linha de tratores da
empresa.
Os agricultores
lançarão quinta-feira, às 9h30, na Câmara dos Deputados, a Associação
Brasileira de Agrobusiness, que será
presidida por Ney
Bittencourt de
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Araújo, da Agroceres. A entidade representará o complexo agroindustrial, que gera 10%
do PIB brasileiro e
terá sede em São
Paulo.
• O governador
Luís Antônio
Fleury Filho abrirá
dia 10 o Io Congresso Brasileiro de
Financiamento do
Desenvolvimento
no Hotel Transamérica. em São
Paulo. Logo depois
o ministro Eliseu
Resende fará a primeira conferência
do encontro, que

terá ainda o ministro José Israel Vargas, os deputados
Nelson J o b i m
(PMDB-RS) e
Gonzaga Mota
(PMDB-CE) e o
presidente do BNDES, Luiz Carlos
Delben Leite.
• O juiz do Tribunal Regional do
Trabalho e empresário Juarez Machado Garcia é, por
enquanto, o único
candidato à sucessão de Paulo Protásio, na presidência
da Associação Comercial do Rio. As
inscrições encerramse dia 12 de maio.

é

o

enfrentar alta

combate
do

custo

de

à

inflação

vida é saída para obter crescimento
São Paulo — Carlos Goldgrub

Ex-ministros, como Francisco Dornelles êReis Veloso, debateram com o atual ministro Andrade Vieira
controle
prevê
les (PFL-RJ) acrescentou que não
SÃO PAULO—Durante a realié
só o Congresso quem contribui
Fórum
NaV
do
zação, ontem,
cional, o economista Eustáquio
para o aumento dós gastos, lembrando que a União deveria feReis, do Ipea, previu que o goverchar vários ministérios. :
no deverá aplicar em algumas sémanas um sistema de intervenção
0 O Congresso Nacional, hode preços não drástica, com prefije, é menos nacionalista e mais
xação ou maior controle das câliberal que há cinco anos e se
maras setoriais.
dispõe a rever vários votos da
Já o deputado federal Benito
Constituição de 1988. Essa é a
Gama (PFL-BA) afirmou que há
conclusão de pesquisa realizada
na Justiça US$ 26 bilhões de cone
empresários
pela Góes & Piquet, empresa de
tencíoso fiscal entre
"Todo mundo sonega
consultoria de Brasília, e que foi
a União.
"E agora
divulgada ontem no encontro. Seneste país", afirmou.
em
chegamos a um ponto
que
gundo o resultado, 69% dos conninguém consegue pagar."
gressistas votariam hoje a favor
da redução do tamanho do Estado.
O deputado Francisco DomeiReis

Ipea

teme

Apesar do crescimento econômico iniciado no final do ano passado, nem todos os indicadores
dão margem ao otimismo. Essa
expansão não se refletiu na criação de empregos e o aumento das
vendas e o da produção acarretaram aceleração inflacionária, segundo o Boletim Conjuntural de
abril do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). A taxa média'dos primeiros meses deste ano supera em cerca de cinco
pontos percentuais a média de
1992, com sinais de que ainda não
estacionou neste patamar.
Colaboraram para esta situação o reiterado anúncio de que a

inflação
prioridade da política econômica
era acabar com a recessão, relegando o combate à inflação a um
papel secundário, explica a publicação. Em meados de março e em
abril o consumo foi estimulado
pela ameaça de um novo choque
na economia. No entanto, o PIB
ainda continua negativo, com
queda estimada de 1,6% no pri--.
meiro trimestre. A indústria teria
fechado os três primeiros meses
do ano com queda de 4,7%, enquanto a agropecuária teria crescido 4,8%. O boletim alerta, contudo, sobre a possibilidade de a
recuperação econômica, possa ter
caráter especulativo e efêmero.

Vieira propõe
'constituinte'
0 O ministro da Indústria e Co.;,-;
mércio; José Eduardo Andrade;.
Vieira, lançou ontem a proposta"
de se realizar uma nova eleição no.;;
país com o objetivo específico de-:
escolher constituintes para discutir;e aprovar a revisão da Constituição de 1988. Segundo o ministro,
a revisão constitucional, prevista
para ser discutida a partir de outub.ro, é de importância fundamental para a estabilização do
país e a atual composição do Congresso está muito dividida entre
interesses regionais e setoriais.
"Os deputados hoje representam
estados, • estatais, sindicatos
- • deA tia-. i
balhadores ou setores economicos, como a agricultura", afirmou
ontem, no painel de abertura do 5o
Fórum Nacional do Instituto Na"Com
cional de Altos Estudos.
essa composição não vamos ter
uma revisão constitucional que
i
defenda os interesses do país",

COBRANÇA
BANCÁRIA EFICAZ
Nâo perca suas duplicatas. Com o NOVO
CEPsuasduplicatasiraodirelamente para
a agência bancária mais próxima de sen. I
cliente!" Atualiza os CEPs' e corrifle os j
erros de seu cadastro de endereços
RIO DE JANEIRO:
SHAREPACK - Tel.: (021) 253-6299 233-7758 I
PE (081) 231-4603
BA (071) 231-8481
PR (041)322-1910
DF (061) 248-2377
SC (0473) 22-6022
ES (071) 325-0806
MG (031) 221-7442 SE
(079) 211-3500
221-3415
MS (067; 721-2514 SP
SP (011)
PA (091) 223-2650
(011) 211-3—

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
TOMADA DE PREÇOS N<> 07/93
Aquisição de mobiliários diversos.
(Publicado no DOU dos dias 29 e 30/04/93
e do dia 03/05/93)

PETROBRAS
PETRÚLEO BRA8HBRO 8A

/brasjiA
at Tooo»\
/Kwao
O
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Na 162.0.004.93-9
A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, pelo Distrito de Produção do Espirito
Santo (DIES), torna público que fará realizar concorrência para prestação de
serviços de usinagem e manutenção mecânica, montagem e desmontagem de
Unidades de Bombeio, por um prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos.
Maiores informações deverão ser obtidas no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado do Espirito Santo, dos dias 29 e 30/04/93 e 03/05/93.

A
r/brasiiA
UIMÀO PÉ TQOOE \

?y

Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Aberta

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA
• TOMADA DE PREÇOS CSL-SUEST 030/93
Prestação de serviços de carga, descarga, embalagens e desembaiagens e/ou
arrumação, preparo de café, bem como peneiramento e abastecimento de areia
em locomotivas, a serem executados em Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais. (Mais informações no DOU e DOES de 05, 06 e 07/5/93 e no DOMG e
DORJ de 05/5/93).

PETROBRAS
O PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
MNtSTÉR O DE MNAS E ENERGIA
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA NB 120.0.005.93-5
A Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, através da Região de Produção do
Nordeste - RPNE, torna público que fará realizar Concorrência n°
120.0.005.93-5 para contratação de serviços de fornecimento de refeições
e água mineral nas bases de apoio e estações coletoras da Região de Produção do Nordeste - RPNE, em Alagoas.
O Resumo de Edital de Concorrência n° 120.0.005.93-5, publicado no Diário Oticiai da União nos dias 29 e 30/04 e 03/05/93, apresenta as condições para a ot>tenção da documentação pertinente e sua cópia pode ser fornecida pela
RPNE/SETRAT.
\

FGV BUSINESS
Escola de Pós-Graduação em Economia, da Fundação Ge-;
de encerramento do 1a Curso:
A túlio Vargas, realizará cerimônia
"Lato Sensu" em Administração,;
FGV-Business, Pós-Graduação
Finanças e Contabilidade, em convênio com Price Waterhouse e ai
Associação Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA, no dia 6 dei
maio de 1993, Fundação Getúlio Vargas - Praia de Botafogo, 190 ->
14a andar - Auditório.
Henrique Simonsen, proferirá
Na ocasião o Professor í.'ario"Administração
e Estabilidade;
uma conferência sobre o tema
Macroeconômica".
,
Entrada mediante convite.
,•
FORMANDOS
'ADENIAS GONÇALVES FILHO - Varig S.A. Viação Aérea Rio
Grandense • ANA CRISTINA FIGUEIREDO LOPES - S.A. White MartinsANA LUIZA ARCHER PINHEIRO LEME NOGUEIRA - Constrütürâ
Archer Pinheiro Ltda. • ANDRÉ LUIS DOS SANTOS FERREIRA - C/a.
Cervejaria Brahma • ARLINDO ADRIANO FERREIRA - Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social • CARLOS ALBERTO PES-'
SOA VASQUES - Varig S.A. Viação Aérea Rio Grandense • CARLOS
JOVIANO SICA FILHO -DENISE DE ALMEIDA PEREIRA SIMÕES Latas de Alumínio S.A. - Latasa • EDUARDO A.S. WADDINGTON Eurocap - PartlcipaçSesJJdar^^FERNANDCTDOSÉ FRÁZAO RANGEL
DE ABREU - Souza Cruz • GEORGE ABI-RIHAN CORDEIRO - Unipar
GUSTAVO TARDIN BARBOSA - Petrobrás Internacional S.A. Braspetro • JOÃO FREDERICO PEREIRA PAREDES - Banco Nacional
JOSÉ EDUARDO TAVARES SOBRAL PINTO - Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobrás • JOSÉ RIBAMAR BELO JÚNIOR - Albras - Alumínio
Brasileiro S.A. • JOSÉ SEGUNDO FILHO - Braspérola Industrial e
Comércio S.A. • LAERTON DE CARVALHO LINS - IFF Essências e.
Fragâncias Ltda. • MÁRCIO LAGO COUTO - Projeta Consultoria
Financeira Ltda S/C. • MARCUS VINÍCUS SOARES TRANNIN • MARI
MIZUTANI - Cetil Informática • MÁRIO PEDRO CRUZ PINTO - Banco
Econômico • MARIA CRISTINA LUFTI PEDRA - Fábrica Carioca de
Catalizadores S.A. • MILTON SCHVARTZAMAN - Amsterdam Sauer
MARIA LUDMILA CALDAS GUIMARÃES • NILSON ADRIANI GOMES
PACHECO - Certa Assessoria Contábil • OCTÁVIO FELIX FERREIRA
E SILVA-Amsterc/am Sauer-PAULO MARCELO TAVARES FERREIRA
- Moinho Atlântico S.A. - Grupo J. Macêdo • RICARDO MASSAO
MATSUSHIMA - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social • RICARDO PROCHET - Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
WALNEY DE ABREU REIS - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social
Price Waterhouse
FUNDAÇAO
GETUUO VARGAS
EPGE - CURSOS ESPECIAIS

:::abrasc3
%%% Associação Brasileira das Companhias Abertas
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BOLSA
Títulos tipo DBS

. Resumo das Operações
Cemlg PNEHCer| ON-EE
Cevai PN ECibran PN
Cica PN E-Ciquino Petroq AN
Citro-Pcctina PN
Colap PN EColdox Frigor PN
Conlab PN
Const.Beter BN
Cônsul PN
Continontal PN
Copene AN
Cosigua PN
Crosal PN
Docas ON
Docas
PN
do
Senti
Ações
Ações Fora do Senn
Dona Isabel PN
Dona
Isabel
Prt PN
Maiores Altas
Maiores Altas
Duratox PN ...!
-GBarbará pn 10,63% Amadeo Rosi on.. .,..29,90%
PN
Eberle
?Telrj on
Elolrobras BN -D
7,32% Vacchlpn-g 26,67%
Eletrobras BN E-E
Elelrobrás bno-e 6,33% Marcopoio Part. pn 20,10%
Elelrobrás ON E-E
Souza Cruz on...» 4,35% Usimlnas on 14,94%
Eluma
PN
Banco Econômico pno
3,36% Acesita Int.Leilão on 10,00%
EmbracoPN
Maiores Baixas
Maiores Baixas
Embraer
Ant.PN
Mannesmann pn-g 9,05% Banrisul on 12,50%
EngesaAN
Cataguazcs Leopoldina aneh....... 6,54% Acesita pn
Enxuta PN
8,93%
Estrela PN -GCopene an 6,38% Teka pn
7,46%
* Samitri
Ferbasa PN -Goneo
3,76% Banespa on 7,14%
Forro Ligas PN
Petrobrâs pn<........ 3,76% Tauruspn 5,15%
Fortibras PN E~
Fertisul PN-E*
Fnv-Veículos PN EMercado à vista ? lote
Fosfortil PN
Fras-Lo AN
Gerdau PN
Títulos tipo DBS
Qtd.
Fi
Má*.
Méd. Osc. I.L. GranoleoPN
.) ¦
% Ano
Gurgol Motores ON
Gurgel Motores PN
Preço om Cr$ Por Ação
Gurgel Part.PN
AbcXtàlAN :.'í
Ho"n0
7.000 14000.00 14000,00 13500.00 13785.71
Acesita ON
494.000 5100.00 5600,00 5100.00 5590,68 B.92- 275.71
Acesita PN
272,72 ¦ Inds.Romi PN
1.949 000 5500,00 5500.00 5200.00 5376,30 10,00 160.48
Acesita Int lei ON
InoparPNEAgrocorcs
PN
InvestecPN
9000 000 24.00 24,00 24,00 24.00 2.03- 276.81
AliparPN
lochpe-Maxion
PN
-? Alpargatas ON
Ipiranga Pet.ON -E- 335.36
378 000 2300.00 2350.00
Alpargatas PN
2300.00 2310.45
Ipiranga Pet.PN-E'
-E67.000 12.99
Amadeo Rossi ON ...í......
Ipiranga
12,99 12,99 12.99 29,90 129,90
ItapPN Rel.ON
Amadeo Rossi PN
• 237,25
28 000 53500,00 53500,00 53500,00 53500,00
. Arte*
.Aracruz BN y.\
Itaubanco PN EPN .t...............
ItausaPN
40 000
7.10
7.10
Arthur Lange PN
ItautecPN
7,10
7.10 1.43 435,58
- 328,57 ¦ J.B.Duarte PN EG120 000 92.00 92.00 92,00 92.00
AvipalON
Azevedo PN E-Joao Fortes ON E- 615.38 ¦ Kalil Sehbe PN
24 000 580,00 580.00 550,00 560,00
B.Amazônia ON
12.70 12.70 12.70 4.10 237.82
B America Sul PN -G-...... 500 000 12.70
Labo Eletronica PN
1844 000 386.50 395,00 386,50 390.61 0.89- 301,74 ¦ LactaPNEB Brasil ON
1247.000 385,00 385,00 375,00 378.92
B Brasil ON --R í.
Lam.Nac.Metais PN
• 302.83
23 /25 000 420,00 430,00 410.01 425.15
B Brasil PN
Lanilicio Sehbe PN
713,000 406.00 417.00 400.00 413.43
B Brasil PN-R
Light ONE- 362.80
20.000 340,00 340,00 340,00 340,00
B Cred Nacional PN
LimasaPN
B Economico PN E— 4.346.000 434.00 435,00 430,00 433.68 3.36 467.14
LixCunhaPN
B Est Ceora PN ELojAmerlcanas ON.
- 384,61
54 000 2000.00 2000,00 2000,00 2000,00
B Merc Brasil PN
Americanas PN
¦ Loj
B Mercantil Inv PN
Magnesita AN
1497 000 84,00 84,20 80.11 81.50 5.00 -183.19
B Nordeste ON
Mangels PN-G• 492.52
1000 000 83.00 83,01 83.00 83,01
B Nordeste PN
ManguinhosPN
73 600 000
PN
2.14
2,17
2.05
2.12 0.46- 251.78
Mannesmann ON-G^ BB Progresso
Real ON
PN-G--GMannesmann
-v B Real PN
Marcopoio BN -GB Real InvON
Marcopoio PN
Marcopoio Part ON
BahemaPNE. Bamcrindus
ON E" 174 000 600.00 600.00 600.00 600.00 ESr 320,36
Marcopoio Part PN
Bnmenndus Part ON AE-.. 4.132 000 400.00 400.00 395,00 395.16 1.27 245 89
MatecPN
- 344,62
Bamenrdus Seg ON E-... 40 000 365,00 385.00 385.00 385.00
Mendes Jr AN EBamermdus Seg PN E-... 316.000 360,00 360,00 360,00 360,00 3,99- 290.03
Mendes JrBNEBanorj ON
....
Mesbla PN-EBaneriPN
181500 000 1,57 1.57 1.47
Mineracao Amapa PN
1,53 3,67- 364.28
BaneseON ....
Minupar PN E~
BanesoPN ....
Montreal PN -GBanespaON
124 000 195,00 210,00 195.00 195.12 7.13- 236.97
MullerPN-GBancspa PN
3052.000 215.00 219,00 214,50 216,38 0,91- 241.90
Nacional ON EEBanestado PN E-- 2000000 25.32 25.32 25,32 25,32 1,48 313.91
Nacional PN EEBanestesPrtON
Nakata PN EGBanorteON
:. 6 000 7800,00 7800,00 7800.00 7800,00 EST 313.42
Odebrecht PN EBanrisul ON15 000 35.00 35,00 35,00 35,00 12.49- 368.42
Olvebra PN
Banrisul PN
15.000 40,02 40,02 40,02 40.02 0.05 307,84
OrionPNEG...
Baptista Stlva PN
I Para Minas P^ -GBarbara PN
40.971000 69.70 69,70 62,00 64.26 10.63 357.19
Paraibuna PN E10.000 58.00 58,00 58,00 58,00 5.44 805,55
Barretto BN
Paranapanema PN
Belgo Mineira ON E15 000 10000,00 10000.00 9720,01 9880.00 278,15
Paulista F.Luz ON
Bolgo Minoira PN EPerdigão PN
1.000 000 11.49 11,49 11.49 11.49 4.24- 2/3,57
Belprato PN
Pérsico PN .'
¦ Bemge
ON--E
Petrollex ON EBernge PN -E
Petrotlex PN E232.000 514.50 520.00 514,50 516.06 1.05- 560,93
Caloi BN
Pelroquisa PN
pie
Biobras AN EPettenati PN -G-...
' . BorgholfON
'.V
Pirelli Cabos ON
.BorghoMPN
Pirelli Cabos PN
BradescoONE-..: ...: 1000 000 600,00 600.00 600,00 600,00 335,87
Pirelli Pneus ON
2.368 000 610.00 620,00 610,00 612.16 340.16
Pirelli Pneus PN
•„ BradescoPNE--.....
Brahma
ON
E-.........'.....!
Prometal PN
*> Brahma PN E-..
599 000 4750.00 4800.00 4700.00 4722.89 1.03- 1259,13
Refripar PN
BrasmotorON
.'...
Rheem
PN
498.000 3250,00 3250.00 3250.00 3250,00 345.85
Brasmotor PN
Ripasa PN
Bnnq MimoPN
Sadia
Concordia
PN -EI
BrumadinhoPN -GSalgemaBN
14/0.00 14/0,00 1410.00 1410.20 1/2.05
¦ Caemi Mineracao PN E-..
Samitri ON EE-.
CamacariPN
Samitri PN EECasa Jose Silva PN
Santanense PN
Cat Leopoldina AN EH-.... 32202 000 9.15 9,80 9.10 9,61 6,53- 610,93
Sorgcn PN
Cat.Leopoldina ON EH-.... 385 000 9,49 9.49 9.49 9.49 5,44 6/9.31
Sharp PN -GCbv-lnd Mecanic
PN
EH-..
Sibra CN
290.000 464,00 464.00 464.00 464,00 385.06
Cedro AN -GSid Inlormatica PN
-GCedro BN
Sid.Guaira ON
Cemig ON EH- 366 901.000 11.70 14.00 11.05 11.64 587.28
SidGuairaPN
Qtde Vol. em
(mil)
(Cr$ mil)
Lote
7.026.337
319.440.239
• Mercado a termo
Mercado de Opções do IndicerSenn 13.460
14.937.900
Mercado de Opções
681.140
44.115.142
Mercado à Vista
6.345.184
332.387.196
O l-Senn operou em alta, com 7.820 pontos, subiu 1,3%. Das 50 ações
compomèntes do l-Senn, 11 subiram, 18 caíram, 13 permaneceram
estáveis e oito não foram negociadas.

*

965 430000
604.100000

110000
200000
23.000
8.571000
10000

8069.000
1.000

900.000
2.000

DE VALORES DO RIO DE
M6d. Osc.
I.L
Títulos tipo DBS
% Ano
- 665.08 Silco PN
20.30 20,50
19.33 19.6-1
300 000
1,35
1.37
1,31
1.34 2.87- 971.01
Sondotccnica AN ESondotecnica BN ESpringcr ON E-Sullcpa PN
-G- 300 000
Supergasbras ON -G903 000
Suporgasbras
PN
4/0.00 470,00 470.00 4/0.00
223 930000
I Taurus PN
Tecnosolo PN
270000
Teka Tecelagem PN ........ 4.000000
215.00 215.00 215,00 215.00
Telebras ON E«..... 8 030.000
TelebrasPN-R.....' 2 435 000
Telebras
PN E- .. 109.479 000
8800.00 9100.00 8800,00 8865,22 6.37- 318,77
Telemig BN E10000
660.00 660.00 5/0,00 610,26 8.20 222.44
TelemigONE- 10 000
TeleparONE- 121000
Tolepar PN E106 000
300.00 300,00 300,00 300,00
TelerjON
10688000
TelerjPN
5.145.000
Telesp PNE-......
Traio PN
Trovi sa PN É,.... 200 000
Trombini PN
3190,00 3200,00 2900.00 2957,10 6,33 376,30
TrulanaPN-GTupy PN
¦ Ucar Carbon ON EH-... 183000
UnibancoAN
41.000
750.00 750.00 750,00 750,00
Unibanco BN ...; 19 000
UnibancoON
4.000
Unipar AN EHUnipar BN EH845.429.000
8.00
48,00

8,00
48,00

8.00
48.00

8.00 EST 505,36
- 259.13
48,00

JANEIRO
V
Méd. Osc.
£ Títulos tipo DBS Qtd. Fuch.
%
750.00 750,00 750,00 1 750.00 2.74 I15|\ Unipar ON EM6000 2 00
5 00U 23 00
iUsimlnasON
2076 4/1 000 15.75
ijjsiminns PNPN
000 0.1Ü
.VucchiHi0 Doco G-0N F~ 1001 126 000
1330.00
12.00 12.00 12.00 12,00
324 32 ti110 Doco PN E" 39 050
517 OCO 1630.00
14,20 14,20 14,20 14,20 1.72- 26936 Vo'9 R,°0N
8,80 9,07 5.14- 362.50 PN
p.20 9,30 19.10
13 000 4500.00
19.77
20.00
20,00
329 50 *'0
2 680 000 1,00
31.00 31,50 30,66 31,09 7.45- 52694 tCcON
15020.000 1,30
520.00 555,00 510,00 525,53 1,96 487 85 Ito Martins OM-H-. 435.114UÜ0
7.10
239.00 240.00 215,00 230,64
10 000 200.00
735,00 771.00 735,00 75ff.88 2.25- 3C.164 IniAN
400.00 401.00 400,00 400,20
1062,80
en» Cr$ Mil Por Ação
400.00 400.00 400,00 400,00 EST 1011.55
2490.00 2500.00 2450.00 2461.94 0,39- 623,57 \ «fps ON
47.000 102.01
4950.00 5200,00 4950,00 5079,55 1.02 813.52 tfpoPN
14 000 240,00
440,00 440,00 400.00 401,28 4.76 356.72 Cruz ON
731.00 750,00 716.00 749.36 2.96 484.36 El
tias em situação especial
' raPN
115.00 115,00 115,00 115,00
10'J0
19 00
610.3?
LqWP"
Mi)9™
37.00 38,90 37.00 38,04
3,00
417.56 MuJ.J;
Nona
50.000
1650.01 1680,00 1650,00 1664.64 1.78- 460.52 Qa
1150.00 1150.00 1000.00 1107,37 4,55
Rio
gN
1210.00 1210,00 1210,00 1210,00 0,83
Sântaffl;
VeroIrrlP^
2.34 2.45
2.20
336.73 n Total
.*«
6344.820000

ercado de Opções

50000 1450.00 1450.00 1330.00 1439,20 3.57 206.71
• 732.62
39.000 1041.00 1041.00 900.00 930.44

JORNAL DO BRASIL

"i

.V.fev

Osc.
%
2.00
2,00
2,00
23 00 23,00 2300 14.94
5.71 0.13
16 00 15,30
0,19 26.6/
0.19 0.18
1361.43
2.251339,00
1399.00
1650,00 1630,00 1638.79 0,49
4600,00 4201.00 4446.5-1
1.00
1,00
1,00
1,16 8 33
1.15
1,30
/.10 0.697.05
7.20
200.00 200.00 200.00
105.00
240.00

100,00
237,00

19.00

19.00

I.L
Ano
373.13
371,50
309,61
730.76
224.8/
226.15
292.39
500.00
580.00
330.84
500.00-

103.07 3.76- 382.33
228,71 4,34 265.87

3,00 EST 333 33

Noticiáno «o SEWM

Itaunense aprova
Operações
à
de Ífi0%
desdobro
- 244,44 —^—————— —
2200,00
Os negócios com a Itaunense (CUT) foram
- 770.67
300,00
Pre?o dfi
Promio
N° do
C6d. Titulos Tipo DBS Stilts Exorc. Quant. (111. MS*. Min. Mid. Valor
reabertos ontem, depois que a empresa infor- 366,77
20.000.000 17,00 17,00 17,00 17.00
17,00
mou que as assembléias do último dia 29 aproELET Eletrobras BN E-E CF0 5.428,37 1.440 200,00 200.00 110.00 146,94 211.600 000.00 *\
varam o aumento do capital fcoeial para ÇrS 320
'
" ELET
Eletrobras BN E-E CFY 7.028,37 1.430 60,00 79,00 40.00 51.04 72.537.900.00
bilhões, com incorporação de reservas, e o des;
'
S
N
lndice
Senn
CFA
12.000,00
1.650
,
420.00 490.00 410,00 44?,12 72 9 51)0 000 00
- 444 09 ISN lndice Sonn CFB 12.300,00 710 350,00 350,00
248 000 89.00 89,00 81,00 88,97
dobramento das ações, na proporção de 100%,
88.97
320,00 333,66 236.900 000.00
alteração do capital.
•
•
. ISN lndice Senn CFM 8,400,00 2.000 2300.00 2300,00 2300,00 2300,00 4 G00 000 000.00 t sem
- 304.67 ISN lndice Senn CFN 8.700,00 2 000 2105,00 2105,00 2105,00 2105,00 4,210.000 000.00 \ Norma:
10750.00
Ações escriturais: desde 03/05/93 ex/desdobra20500.00
IndiceSenn CFX 11.100,00 2.300 850,00 875,00 850.00 853.26 1.9G2.5C0 000.00
' 403,50 'ISN
ln<1'ceSe'1" CFY 11.400.00 3 300 700,00 750,00 700,00 703,33 2 321.00000000
mento.
15.000 33,30 33.30 33,30 33111
- 608,66
rnari |SSNN IndiceSenn
33.30
CFZ 11.700.00 1.500 580.00 600.00 560,00 585.33 878 000.000.00 1fi Observação: a codificação da negociação no
VALE Vale RioDoce PN E~ CFG 1.783,30 1.100 490,00 510.00 490,00 491.81 541.000
c CHTPN-E-.
VALE Vale Rio Doce PN E~ CFI 1.983.30 1250 375,00 380,00 375.00 376,00 470.030 000,00 42 \mercado à vista é C1ITON-HVALE Vale Rio Doce PN E- ,CFK 2.183.30 22.000 275.00 275,00 270,00 272,72 6 000 000 000.00
Bandeirantes Armazéns
000 09 3
VALE Vale Rio Doce PN E- CFM 2.383,30 66,710 175,00 195.00 165,00 172,00 11474 582.000
00 52
não pagará dividendos
' VALE Vale Rio
Doce PN E- CF0 2 583.30 88 610 96,00 110.00 85.00 92.83 8 225 742.000.00
156
™
VALE
Valefli°Doce
PN
ECFR
2.783.30
248200
50,00
53,00
43,00
46,51
11.545300.000
00
364
tle valores decidiram reabrir, às •
bolsas
8000
As
5lfi
12
5
' . VALE Vale Rio Doce PN E- CFS 2.983.30 241.800 24,00 26.00 21.00 22.71
491 000,00
.
313 |*hl5 de sexta-feira, as negociações com a HanVALE Vale Rio Doce PN E- CFT 3.183.30 7.600 10,50 11,00 9,00 10,16 77.220604 000.00
15
a mesma esArmazéns (CBA),
VALE Vale Rio Doce PN E- CFU 3.383.30 '1.000 5,10 5,11 5.10 5.10 5.107 000.00 2 Vantes
•èecu que as assembléias dequando
Toial
694.600
59 053 042.900,00 976
quinta-feira delibem a nào distribuição de dividendos, pela não
Anciã de lucros ou de reservas de lucros acu- 209,22
8000 29999.00 30000.00 29000.00 29374.Z5
3000 20010,00 22200.00 20000.99 20/3/.00 9.04- 236.18
tios, e o aumento do capital com o aproveitaPosições em 30/04/93
!\de reserva, sem emissão de ações.
B. Agrimisa divulga
Propode Quant, orn Aborto N°d«posic6es Previa
126 C00 150.01 150.01 136,00 147, Z9 20.01 422.25 C6d Titulos Tipo
DBSS6rie Exorcicio Totals Cobertas Titular Loncador a Vista
deliberações da ÀGO
5000 650,00 650,00 650.00 650,00 129.000 750,00 800,00 750,00 789,92
do Banco Agrimisa (BAGR) voltaCFR 580,00 2.900 800 13
426,67
BB B.Brasil PN
ranft.ições
44 000 33930,00 33930,00 33930,00 33930,00 1590,99 CMIG
232,48
Cernig PN -G- CFC 320.00 3.400 3.400
negociadas ontem, nas bolsas de valo80.000 100,00 110.00 100.00 101.25 '230.11 CMIG
rcjs<
Cemig PN -G- CFE 350,00 56.500 20.200 30
. . 18 232
P32.4B
T: a divulgação das principais delibera-G- CFF 380,00 100.300 100.300 10
CMIG Cemig
-18
Ç"«V\GO de 20/04/93. A assembléia
CMIG Cemig PN
PN -G- CFG 410.00 71.030 64.030
232,48
aprovjj.
ELET Eletrobras BN E-E CFO 5.428,37 17.110 3.110 22 10 3117,79
comas dL, |i)92_ scm pagamento de
78.000 1150,00 1150,00 1100,00 1119,23
diyidci lcntj0 cm vjsta a existência
ELET Eletrobras BN E-E CFT 6.228,37 5.000 5.000 ¦
3117 79
de pre3.000.000 1150,00 1150.00 1140.00 1146,67
ELET Eletrobras BN E-E CFW 6.628,37 5.200 5.200
3117.79
juízos.imlados;
e a correção da expressão
ELET Eletrobras BN E-E CFY 7.028,37 6.400 4.520 35 26 3117,79
monely|0
capiial social.
ELET Eletrobras BN E-E VFT 6.228,37 5.000
3117
79
CFI 18.00 1.000 1.000
jg!98
INPR Inepar PN
CFK 20.00 2.000 2.000
16 98
INPR Inepar PN
Vigor autoriza uni
ISN IndiceSenn ... CFA 12.000.00 4.300
7757.00
96000 120,00 120.00 115,00 119,48 34502 ISN
videndo de CrS 10
IndiceSenn
CFB 12.300.00 3.050
7757,00
1.285.000 360.00 360,00 350,00 358,51 1.41 29196 ISN
IndiceSenn
CFF
14.100,00
100
7757 00
Em í-\|uência da divulgação das delibe720.000 545.00 550.00 520.00 532.28 0.90- 102439 ISN IndiceSenn
CFR 9.600,00 1.000
775/ioO
•"ações da jembléias realizadas na quinta-feiSenn
CFS 9.900.00 3.500
7757.00
200 000 9.51 9,51 9.51 9,51
317.00 ISN lndiceIndiceSenn
ra, os va:A mobiliários da Vigor (VGOR)
CFT 10.200.00 4.000
7757 00
5.000 3300.99 3300.99 3250.00 3290./9 0.03 33-V87 ISN
ISN IndiceSenn
CFU 10.500.00 3.000
2.1 775700
voltaram a»r>cjaçj0 ontem. De acordo com a
39.000 2800.00 2800,00 2550,00 2765.38 5.66 104.71 ISN
IndiceSenn
CFW
10.800,00
2.000
7757
00
empresa, f^torizada a distribuição de divi60.000 750.00 750.00 730,00 749,67 484,68 ISN IndiceSenn
CFX 11.100.00 3.000
7757 00
700.000 85,00 85,00 85.00 85,00 7.59 844 93 ISN
dendos de. jq p0r ;lçuo, com atualização
IndiceSenn ... CFY 11.400.00 1.700
7757,00
23.000 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 EST 523,80 ISN IndiceSenn
CFZ 11.700.00 2.000 >0
775700
monetária, Elevação do capital para CrS
LAIT
Light
ON
E-CFX
5.400.00
10
3519*12
¦709.673.132.J
2 000 420,00 420.00 420.00 420.00 5.00 552.63 TESP Telesp PN E- CFW 9.003,19 690 690
4700 99
2.000 420.00 420.00 420,00 420.00 5,00 315.41 TESP
Telesp PN E-- CFX 9.503,19 3.460 3.460
4700,99
Lahyasorvc lucro para
USIM Usiminas PN
CFF 16,00 ' 52.000 52.000 15 10 15 75
4000 15.40 15.40 15.40 15.40 '
481.25 VALE
Vale Rio Doce PN E-- CFG 1.783,30
80.210 6.700 35 55 1641,25
cómftar seus prejuízos
VALE Vale Rio Doce PN E-- CFI 1.983,30 220.000 37.269 49 125 1641.25
VALE Vale Rio Doce PN E-- CFK 2.183,30 79.700 7.210
34 1641 25
A partir da i,5() (|c sexia-leira, voltaram a
11300 000 200.00 203,00 200,00 200.29 2.43- 264,08 VALE
Vale
Rio
Doce
PN
ECFM
2.383,30
218.340
77.560
79
281
1641,25
1 ? 200 000 87,00 88,00 87.00 87;17 2,35 272,40 VALE Vale Rio Doce PN E-- CFO 2.583,30 238.370 107.240 138 221 164125
ser realizados r\cios com os títulos da Labra
10000 21000,00 23000.00 21000,00 22050,00 4.54- 187,32 VALE Vale Rio Doce PN E-- CFR 2.783,30 433.280 101.923 230 182 1641 25
(LABR), cujas ^nibléias, realizadas naquela
11.000 18000,00 18100.00 18000.00 18009,09 251*83 VALE
Vale Rio Doce PN E-- CFS 2.983,30 442.180 26.310 305 122 164125
data, aprovaran^bsorção
do lucro liquido de
VALE Vale Rio Doce PN E- CFT 3.183.30 148.300 5.600 103 56 1641^25
1992, face à exisija prejuízos acumulados;
1641,25
2.007.000 35.00 3Z.00 35.00 36.49 2,94 226.22 VALE Vale Rio Doce PN E-- CFU 3.383,30 3.300 600
a capitalizaçao i^serva, passando o capital
1.000 000 16,50 16.50 16,50 16.50 2.93- 30499
para CrS 136.684.Í949; e a redução do capital
1.000.000 26.50 26.50 26.50 26.50 220^83 Totais por vencimento
106 000 1180.00 1180.00 1180,00 1180,00 10000
Jun
para CrS 20.422.0^57^ pela absorção dos pre2.223.330 636.122
1.132
1.198
30000 1221.00 1221.00 1100.00 1196.80 224 30
Total
2.223.330 636.122
1.132
1,198
juizos acumulados

i

m T
ma
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Títulos
Títulos
Qtd. Abt. Min. Méd. Máx. Fech. Osc.
jQtd. Abt. Min. IVlód. Máx. Fech. Osc.
Títulos
Abt. Min. M; Mãx. Fech. Osc.
Resumo das operações
Biobras PNA ED
6000 609.00 609,00 609,00 609,00 609,00 I
Ipiranga Pet PN EB
51.900000 89.00 89.00 89.97 90,00 90.00 +.1,1
4 OO0 000 87.50 85.01 86"ji 87.50 85.01 /
Salgema PNB ED
Bradcsco ON ED
15.080 000 590.00 590,00 605,84 610.00 604,00 /.
Ilaubanco PN ED
Qtde Vol. em
480.000 10.800,00 10.750.00 10.772.92 10 800,00 10.750.00 /
Samitri ON
100.000 21.000,00 21000.00 21 000. 21 000.00 21 000.00 -8.6
Bradosco
PN
ED_
33.810000
610.00 605,00 613.55 620,00 610.00 1
ItausaPN
(mil) (Cr$ mil)
190.000 20.900,00 20800,00 20.894,74 20.990 00 20800,00 -0,9
Sansuy PN
1000 12.00 12,00 12.(J 12,00 12.00
Brahma PN ED
Lote Padrão
1.370.000 4.700,00 4.700,00 4.717.89 4.750.00 4.750.00 + 0,6
4.675.071 1.514.875.457
Itautec PN
200000 53,99 53.99 53,99 53,99 53.99 -0,0
PN
000
Schlosser
000 7.00 7.00 '• 7,'cl 7.00
7,00
Brasil ON ...'.
Concordatárias
2.010000 385.00 385.00 392.69 400.00 400,00 + 2.5
19.985 ' 183.789
J H Santos PN
30.000 500,00 500,00 500,00 500.00 500.00 *-61,2
Sharp PN
31.900000 36,51 ' 36.51 3G.o4 37,50 37.00 -5,6
'Direitos e Recibos
Brasil PN
16340000 424.00 419.00 420.33 425,00 420.00 -1.4
7.920 2.797.263
KlabinON ED
2000 53.100,00 53.100,00 53.100.00 53.100,00 53.100,00 +1.1
Sid.Aconorte ON
1.000 730,00 730,00 730.0C 3730.00 730.00 -0.5
Brasil Segur ON
Fundos DL 1376 e Cert.Privat
1.000 4.500,00 4 500.00 4.500.00 4.500,00 4 500.00 + 7.1
106 821
Klabin PN ED
261.000 42.000,00 41.400.00 41.988.89 44 000.00 42.000,00
Sid Aconorte PNA
67.000 732.05 732.05 732.05 • 732.05 732.05 +0.0
BrasilitON
Opções
de
47.000,00
3.000
Compra
47.000,00
47.000,00
47.000.00
47.000,00 + 2.1
3.696.400 174.093.760
Sid.Guaira ON
2.000 000 1.250,00 1 250,00 1 250,001550,00 ' 1 250.00 * 1.6
"Fracionário
Lacta PN ED
15000 8 999.00 8.999.00 8.999,67 9 000.00 9.000,00 + 0.0
Brasmotor PN
4.200.000 3350,00 3.250.00 3.273,81 3.350.00 3.300.00 +0,6
9.142 7.673.348
Sid.Guaira
PN
1927.000 1.220.00 1 220.00 1.246.93 "i?50.00 1 250,00 3.3
Light ON ED
1.740000 3 550,00 3.380.00 3.450,00 3 550,00 3 380.00 -4.5
Brumadinho PN
Total Geral
5600000 14,50 14.00 14,49 14,50 14,00 +3.7
8.408.625 1.699.624.441
PN
Sid.Riogrand
7.200.000
1 270,00 1 250.00 1.288,33 ; ^50.00 ' 1.350,00- 12.5
Lojas
Americ
ON
15000
000.00
25000,00
28.264,80
28498,00
25
28498.00
-4.6
Caemi Metal PN ED . 2.810.000 1.450.00 1.450.00 1.450.36 1.500.01 1.500.01 /
24.041
jndice Bovespa Médio
Sifco
PN
16
000
730,00 730.00 731,25 J32.00 730.00
INT
Lojas
Americ
PN
18.000
30.0^0,00
30.000,00
30.000.00
30.000,00
30.000,00
-0,0
índice Bovespa Fechamento t
Casa Anglo PN
301.000 43.000.00 43.000.00 43.000.00 43.000,00 43.000.00 -2,0
24.054 (-0,1%)
Sondotecnica PNB ED .
800 000 8,15 8.15 8.15 1 8.15
Lojas Renner PN
8.15 I
1.000000 35.00 32.01 34,90 35.00 32.01+3.2
Casa J Silva PN
Índice Bovespa Máximo
500.000 4,00 4,00 4.00 4,00 4,00 /
24.394
Souza Cruz ON
000235 000.00235 000.00235.777.7823X)0.00236 000.00 + 0.4
Magnesita
PNA
400.000
-3,1
155,00
155,00
155.00
155.00
155.00
-Índice Bovespa Minimo
Cbv
Ind
Mec
PN
EB
......
9000
600.00
600,00 600.00 600,00 600.00 I
23.833
Sudamoris ON
10 000 675,00 675.00 675 00 175.00 675,00 -0.7
Manah PN
300000 139.00 139,00 139,00 139,00 139,00 -0,7
Cemig ON EBD
Das 48 ações do BOVESPA, 15 subiram, 15 cairam, 12 permaneceram
1.000.000 11.00 11.00 11.00 11.00 11,00 I
Sultepa
PN
5000 390,00 390.00 390,00 "90.00 390.00 + 8.3
Manasa
PN
165200.000
5,00
4.84
4.85
5.00
4.84
-3.2
Cemig PN EBD
482.500000 20.30 19.25 19.54 20.30 19,70 /
.estáveis e seis não foram negociadas.
Supergasbras
15
400
ON
000 10,00 10.00 10.OS |11,00 11.00 /
Mangels
Indl
PN
50000
700.00
700,00
759.40
810.00 810,00 -0.6
Cerj ON EBS
27:000.000 1.39 1,35
1.35 1.39 1.35 +2.2
4.700 000 13,50 13.50 14.9t' f&OO 15.00
Supergasbras PN
Mannesmann ON
6000 30.000.00 30.000.00 30 000.00 30.000.00 30 000.00
CospPNES
50000 13700,00 13.700,00 13 740,00 13.900,00 13.900.00
SuzanoPN
21.000101.8 101 800,00101.800,0110! 00.00 101 800,00
Mannesmann PN
1.000 20.000.00 20000.00 20 000,00 20.000.00 20.000.00 -14,8
Coval PN ED
20.100000 210,00 202.00 204.54 210,00 205,00 /
Oscilações do Mercado
Oscilaçõot do Bovespa
BTamPN
124 000 60,00 60,00 60.CK tt.OO 60.00
Marcop Part PN
5000 130,00 130,00 130,00 130.00 130.00 + 9.2
Cim Itau PN
70000 7 420.01 7.420.01 7.494,29 7.550,00 7.550,00 +0.6
Toka PN
28.000.000 32.00 30,50 31,6. t.50 30.50 --6.1
Marcopoio PNB
2.074.000 3.950.00 3 880,00 3 883,84 3 950.00 3 830.00 -1.7
Osc.
Fech. Osc. Fech.
CimatON
445 000 14.700.00 14600.00 14.738,20 14.800.00 14.800,00 +1.3
(%) (CrS
mil (%) (Cr$ mil
Tel B Campo ON ED ...
20.000 1.350.00 1350,00 1.411.2 1.4,0,00 1.410,01 -2.7
Marisol PN
600.000 3.500.00 3.500.00 3.500,00 3.500.00 3.500.00
Ciquine
Petr
PNA
332.000
21.00
21.00
+
24,00
21.27
0.0
24.00
a^des)
a;5es)
Tel B Campo PN ED ... Í. 22.000 1.505,00 1.505,00 1 603.3 1.650.00 1.650.00 + 3.0
Matec PN
3.600000 56.00 56,00 56,00 56.00 56,00 -3.4
Maiorcs Alias
Malorcs Alias
Cilropectina PN
6 000 3.100.00 3.100.00 3.100,00 3.100.00 3.100,00 + 3.3
' 21 90Õ 000 550,C0 515,00 525.3 V 550.00 520.00 -3.7
Telebxa&Gf<i ED
Met Barbara PN
68.700000 60,00 60,00 6-1.5G 70.00 68,60' 11,5
pn 61.9 170.00 Sid Riogrand. pn 12.5 1 350,00
Colap ON ED
100000 560.00 560,00 560.00 560.00 560,00+11,5
^Para de Minas
-""Telebras PN ED
pn 61.2 500,CO Eletrobras pnb 8.4 3.199,99
(J.H.Santos
1223
800.000 757.00 74-1.00 755,0.'; 771.00 747.00 -1.3
Met
Duque
PN
425000
572.00
572,00
576,71
582,00
582,00
+
7.7,.Cotap
PN
ED
9.300000
470.00
470,00
470.03 473.00 473,00 -1,0
25.0 600.00 Sharp pn 5.6 37.00
Telemig ONED I 10.000 256.25 256,25 256.2!v 256.25 256.25 *-0.4
Met Gerdau PN ...I
'>Economico
Hermg Brinqon
200.000 1 450.00 1.450,00 1.455,00 1 460.00 IJSO.OCT
Coldex PN
1.000000 37.00 37.00 37,00 37.00 37,00 -5.1
pn 21.0 11.50 Duratexpn 4.3 1.200,00
Telepar ON ED
298.000
Metal Levo PN
ilguapu Cat6 pnb 16.6 35,00 Aquatccpn 4.3 48,00
2 450.00 2.485,32 ? 2 635.00 2 550.00 - 6.2
.
220.000 1.560,00 1.550.00 J_552i)9--^5SÕOC) 1.550.00 -3,1
Continental PN
8 500000 433.00 430.00 432.82 433,00 430,00 +4,8
"57Õ0 57.00 57,00 57.00 /
'
Malorcs Balxas
Malores Baixas
Tolepar PNED
Metisa PN ED
5.
5.100 00 5.121,78;. 5 200.00 5.100,00 -4,0
Copene PNA
___aX10QQ 57.00
850000 9200.00 9.110,00 9 126.22 9200.00 9.110,00 -1.1
—7L.1HT.iS pn 15,2 5 00 Light on 4.5 3.300,00
Telerj ON I92
Moinho Sant PN
1000 89.999.99 89.999,99 89.999.99 89.999.99 89.999,99 -13,9
{¦ 180 000 420,00 4C0.00 414.44.' 440.00 400.00 -5.2
Cosigua PN
6000000 620,00 615.00 620.83 627,00 625,00 +.2.4—
Mannesmann pn 14.8 20.000.00 Telebrason 3.7 520.00
Telerj PN 192
1 000 000 750.00 750.00 750.00 1 750.00 750.00 - 3,3
Mont Aranha ON
146000 280.00 280.00 280,00 280.00 280 00 /
Peixepn 14,5 3 420.00 Metal Lovopn 3.1 1 550.00
Credito Nac PN >. 12 500000 340,00" - 340.00 340.01 341,00 * 341.00 -1.4
Noroesteon 10,9 6 020.00 Uniparpnb 2.1 2.30
Telesp
ON
ED
..
.700,00 2680.00 2.697.77 2.700.00 2.700.00 -1.0
Nacional
PN
EBD
....
1.050000
1.145,00
1.145.00
1.145,24
1.150.00
1
150.00
/
Cremer PN
457.000
1025.00
1.020.00 1.024.99 1.025,00 1.020.00 -0.4
(
;Perdigaopn 10,8 13.02 FNVpn 2.0 47.00
TelespPNED ...
Nakata PNED
700,00 4.590,00 4 6-34.33 4 700.01 4.650.00 -1.0
454 000 5 200,00 5200,00 5.200.00 5 200,00 5 200.00 /
Dova PN
15000 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Trevisa PN ED ..
16.400000 120.00 120.00 120.00 , 120,00 120.00 /
Nord Brasil ON
55000 80,00 80.00 80,00 80,00 80,00
Duratex PN
2 300.000 1200,00 1.150,00 1.216.96 1250.00 1.200.00 + 4.3
Ttombini PN ...
100.000 40,00 40.00 40.00 ! 40.00 40.00 -2.4
Noroeste ON
2000 6.020.00 6.020,00 6 020,00 6 020,00 6 020,00 -10.9
Eberle PN
4 200.000 11.70 11,69 11.70 11,70 11,70
Mercado à vista
Yrufana PN
Noroeste PN
2.000 370,00 370.00 370.0C 370.06 370.00 /
45.000 4.300,00 4 300,00 4 300,00 4.300.00 4 300.00
Economico ON
50000 600.00 600.00 600,00 600,00 600,00 + 25.0
D Orion PN ED
1.000 18.000,00 18000,00 18 000.00 18 000,00 18 000,00 + 2.7
¦ Unibanco ON
Economico PN
30.000 1350.00 1350,00 1 373.33;1420,00 1 420.00 - 5.1
1.410000 430.00 400.01 423.83 430,00 429,99 +2.3
Titulos
Qtd. Abt. Min. Mèd. Máx. Fech. Osc.
UnibancoPNA ..
Papel Simao PN ...1.. 3000000 745.00 740.00 743,33 745,00 740.00
430 000 1.700.00 1 700,00 1 735.0a>1 770.00 1.770,00 - 5.3
Elebra PN
...;. 4000000 28.00 27,00 29.13 30,00 30,00
Para Dominas PN
Unibanco PNB .., -rs 400.000 1.110.00 1 100.00 1 194.98 •, 1 250.00 1.249.00 - 13,5
13000 170,00 170,00 170,00 170.00 170,00 + 61.9
Eletrobras PNB EDS 37.980 000 3000.00 2 890,00 2.997,35 3 200,00 3.199.99 +8.4
70 000 14000,00 14.000.00 14.342.86 14 400.00 14 400.00 /
¦ Acesita ON
Paraibuna PN ED
Unipar PNB EBD
Embraer PN ANT
95 900 000 2.30 2.30 2.32 \ 2.40 2.30 -2.1
200000 112.00 112.00 116.00 120,00 120,00
70000 690.00 650,00 677.14 690,00 650.00 +2,3
20 000 5000.00 4 800.00 5000,00 5.100,00 4 800.00 + 6.6
,' Acesita PN
¦ 1.133 100 000 16.00 15.30 1570 16.00 15.80 -1.2
Usiminas PN
Paranapanema PN
15600000 350.00 350,00 357,53 360,00 350.00 - 2,8
Engevix PN
..y
5 000 900.00 900,00 900.00 900.00 900.00 /
Acesita ON SOF 1500000 5C00.01 5 200.01 5.300,00 5 3b0,00 5 350.00 •2.7
Paul F LuzON
5 400 000 555.00 555,00 559.91 560,00 560,00
Ericsson ON EB
200 000 260.00 260.00 260,00 260.00 260.00 -3,7
B Vale R Doco ON ED 500 000 1 350.00 1 350.00 1 350.00 i 350.00 1 350 00 -3.5
Alpargatas ON
3.110 000 2 460,00 2 460.00 2.627.79 2.750.00 2 630.00 4-.J p
Paul F Luz PN
100.000 230.00 230,00 230,00 230.00 230.00 t-4,5
Ericsson PN EB
19900.000 200,00 190.01 197.08 230,00 230.00 + 15.0
Vale R Doce PN ED 59 OOO.COO 1.640,00 1,625,00 1,631.17 1 650.00 1.625,00 -0,6
920 000 2 310.00 2.310.00 2 396.53 2.450,00 2 360.00 >2.6
Alpargatas PN
Peixe
PN
Estrela
1.000
3.420.00
3420.00
3.420.00
ON
INT
70000 24.00 24,00 24.00 24.00 24,00 /
3.420.00 3.420.00 -14.5
VilejackON
V Amazônia ON
877.000 3.01 3,01 3.01
17.000 520,00 520,00 537.65 550,00 550.00 - 14.5
3.01 3.01 /
Perdigão
PN
19600000
13.10
13.00
13,03
13,10
13,02
-10,8
Estrela
PN INT
1.120 000 30,00 30.00 31.80 32,00 31.70 +0.3
r America Sul ON 10300 000 14,00 13,85 13.89 14,00 13,95 •0.3
BWegPN
1.000
5.000,00
5.00000
6.000.00
5,000.00-11.1
Perdigão Agr PN
100.000 46,01 46,01 46,01 46,01 46,01 ^3.3
Estrela PN
23000000 31.00 31,00 31.45 32.00 32.00 +3.2
» America Sul PN
20 200 000 12,80 12.60 12.76 12,80 12.80 >2.4
Whit Martins ON EB 386 700 000
7.03 7 07
7,20 7.05 -1.3
Petrobrâs
PN
185
000105.000.00101.000.00
F
Cataguazes
103.732.43106
PNA
000,00102.000.00
-0.9
Antarct Nord ON ED .... 5 000 10500.00 10 500.00 10.500.00 10.500.00 10.500.00 /
Petrollex ON ED
EBD ...:
144 000 3.300.00 3.300,00 3 463,75 3 600,00 3 600.00 + 2.4
1800000 9.80 9 80 9.80 9.80 9.80
8 000 10300,00 10 300.00 10 300.00 10300.00 10 300,00 /
i Antarct Nord PN ED
Concordatárias
Petrollex PN ED
F N V PN ED
Antarctic Mg PN ED 1000995000,00995 000.00995000.00995000,00995
68000 2.697.00 2 600.00 2 646.18 2.700,00 2 700.00 -* 3,8
500000 47,00 47.00 47.00 47.00 47.00 -2.0
000,00 /
Hermg Brinq PN .......... 3.550.000 12.00 11.50 11.55 12,00 11.50 - 21.0
Petroquisa
Ferbasa
PN
80
000
790.00
790.00
798.75
800.00
800,00
+1.2
PN
120000 430.00 420,01 427,50 430.00 420.01 -2.3
Aquatec PN
15000 47,00 47,00 47.33 48.00 48.00 + 4.3
Lum'
S PN 9500.000 5.00 5,00 5 00 5.00 5.00 -15.2
Pettenati
PN
Ferro Ligas PN
5 600 000 80,00 80,00 83,09 90,00 88,00 + 10,0
21.700000 25,20 24.80 25,08 25.50 25.40 Aracruz PNB 120000 53500,00 52999.98 53487.0J 53 500.00 53 500,00 + 0,6
Madeirit PN ED ;... 1070 000 . 16.99 16.99 17 12 18.00 17,20 /
Peve Prédios PN
Fertibras PN ED
1000 1.560,00 1.560.00 1 560,00 1 560.00 1 560.00 /
7.189000 8,00 8,00 8,12 8,20 8,10+15.7
-H' ArnoPN 3000 266000000 285000000 2 866666 67 2 900000,00 2 900 00000
Persico PN
4 8S6 000 9.00 9.C0 10 21 11.00 11,00 - 4.7
-¦ Fertisul PN EB
Pirelli Pneu ON
300000 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 -4.4
70 000 24.00 24,00 24,00 24.00 24,00 -4.0
i.VArtexPN
13000 000 34.10 34.00 34.06 34,10 34,00 -0.2
Trol ON 962 000 3.00 3,00 3 00 3.00 3.00 /
Pirelli
Pneu
Fertiza
100000
PN
PN
INT
520.00
520.00
520.00
100000
230.00
230.00
230,00
230,00
230.00
520.00
4,0
520.00
AvipalON
/
2 200 000 92.00 92.00 93.73 94.00 94.(0 *2.1
Usin C Pinto PN {.. 12 000 2 000.00 2 000.00 2 00000 2 000.00 2 000.00 -6.9
Politeno PNB
Fibam PN ED
1 168 000 38.00 37.50 37.93 38.00 37.50 +1.3
400000 65.00 65.00 65.00 65,00 65.00 !
Verolme
PN INF
5000 35.00 35.00 3f. 00 35.00 35.00 + 2.9
"
»
B Bamorind Br ON ED ,. 139 000 600,00 600.00 600.00 600.00 GOOCO
Ficap/marvin ON SOF ...
Progresso
PN
214
000
000
2.15 2.10 2.15 2,15 2,15 +1.4
2000 7 600.00 7.0
7.300,00 7.600.00 7 000,00 -3.4
i Bamorind Par ON EBD .. 550 000 398.00 306.00 398.72 JOOOO JOOfO -0.0
FinobrasaPNA
Prometal
1.
0
00
PN
000
8.25
8.25
8.25
34
000
7.500.00
7.500.00
7.750.00
8
8.25
8.25
-8.5
200,00
8
200.00+15.4
¦« Bamerind Scg PN ED.... • 572000 360.00 360,00 360,00 360,00 360.00 -2.7
Finobrasa PNB
30000 8.100.00 8.100.00 8.100.00 8.100.00 8.100.00+15.7
I Real PN
50000 6 100.00 6 100.00 6.100,00 6 100,00 6 100.00 -2.4
Opções de compra
Forja Taurus PN
13 500 000 8,99 8.80 8,94 8.99 8,80 -6,3
; Bandeirantes PN 1000 < 900.00 7 900.00 7 900.00 /soo00 7 90000 •7.0
Real Cia Inv PN
2000 4 900,00 4.900,00 4 900,00 4.900,00 4.900.00
PN
Bancrj
10000
Frigobras
PN
000
1.60
1.60
!
25
000
000
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
62
164
1.64
Real
Cons PNF
-2.2
Titulo Venc. P. Exorc. Qtde. Abe. Min. M£x. Med. Ult. Oac.
+ 1.1
'I Banespa ON
2 000 000 20800 208,00 208.00 208.00 208.00
Gradiente PN
196000 320.00 320.00 326,94 340.00 340.00
Real De Inv ON
-6
•' Jun- SiOOO SXCOOOO 123CO 1S3 1B7C0 136 40 16700 -7.8
TetPN
, Banespa PN »¦HO000 220.00 2U.OO 217.64 220.00 220.00
GranoleoPN
70000 1 200,00 1 050,00 1 054.29 1 200.00 1 050,00 /
Real De Inv PN
15000 15.700.00 15 700.00 15.700.00 15 700,00 15700.00
TePN J"" oow.M 53X0000 232.M 232.00 0023c
CO 23540 23500 -56
, Banestado PN EQ
9,000 27.00 27.00 27.00 2/.00 27.00
Gurgel Motor ON
TeiPN 1100.00 zrnrn 111.00 woo in 00
000 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Reírlpar'PN
11,000000 16.10 16.10 16.28 16,30 16 30 *10
101.00 .&500 -165
Te:pN J-* naaoo 6S5000000 rsco u cu mm ec56
245000 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10
5200 -225
Gurgel Motor PN
/ Banrrsul PN
000 252,00 252,00 252,00 252,00 252.00 -1.1
Ren Hermann PN EBD .
10000 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40.000.0U
Te:PN
Jun
126CCO
le^oocro
37,00
MM
4247
3?
00 -322
-268
Bolgo Uinoir PN
20 000 8 330.00 8 300 CO 8,300 00 8 300.00 8 300.00
lapPN
T?:PN J-n '¦
1000 620.00 620.00 620.00 620.00 620,00 -1.5
'WW 17150X19 2S.00 2030 3'00 25,06 2:'X
Rheem PN
.00
Bemge ON ES 10000 000 19,50 19,50
Te,Pf*
142000
9/230
OX
17.00
11.00
'
.
4
17
03
1379
12
Iguaçu Cale PNB
03
-29
19,50 19,50 19.50
600000 32.50 32.50 34.17 35 00 35.00-16.6
Ripasa PN
•4.4
UsiPN '2GO 5(00OX 850 aw 'i £50 . S50 . 850
BelJ™A
660 000 6 00 6,00 6.00 6.00 6.00
Inepar PN ED
57 500000 17.00 16.80 16.98 17.00 16,80 /
^vPN
¦
20C0
l!!COOOuO
3
35
3.11
355
3.33
321
-155
Concor
PN
000000
Sadia
64
200,00
205,00
201.10
205.00
'600 91000000 5
Us'PN' J-" '
5S5 553 .51
5 400 000 521.00 510.00 516,06 521.00 520,00
lochp-maxion PN
325 000 2 979,00 2 969,99 2 976 29 2 930.00 2 969 99 -1.0
1 B«c Caloi PNO
Ls.PS Jjr, 24.CO 111000.000 1.2035 120byj1 35
Sadia Oeste PN
303000 115.00 115 00 115.00 115.00
1.34 U5 47

1
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fixa

28,68%

em

a

TR

do

dia

Io

maio

de

Percentual, calculado pelo novo método, é o mais alto desde 91, e dará rendimento de 29,32% para poupança de Io de junho
xa, o mercado poderá fazer a trans- ainda está estudando como ficam
os rendimentos das contas de pouBRASÍLIA — 0 Banco Central
MI tem texto confuso
MP
feréncia dos contratos financeiros as regras para os casos em que a
fixou em 28,68% a Taxa Referenpança ao longo de maio, corrigidas
de
como
fator
utilizada
era
TRD
indexados à TRD para o novo sisainda com base na TRD, que desanham prazo ou período de repacBRASÍLIA — A nova redação
ciai (TR) relativa a 1" de maio,
atualização em períodos inferiores
tema.
válida até 1" de junho. 0 percentual
tuação superior a três meses", endo artigo 11 da Lei 8.177/91 (que
parecerá definitiA TRD deverá a 30 dias. Com o novo sistema, a
vãmente no final
criou a antiga TR), dada pela mejá foi calculado pela nova métodoRendimentos das
quanto que o texto do mesmo
ser acumulada até atualização fica inviabilizada. A
do mês. O maior
dida provisória que modifica a
logia, estabelecida na Medida Proartigo da lei, revogado pela MP,
cadernetas
a data-base do tendência do mercado, nesses carendimento de
visória 319, publicada no Diário
TR, está causando uma confusão
discriminava que "nas operações
(em malo)
os técnicos do BC,
informam
sos,
em
maio
contrato
maio será creditade
Poo
diretor
Embora
Oficial do último sábado. Trata-se
Randimanto
jurídica.
Data
realizadas no mercado financeiro
27,12476
e, a partir dela, deverá ser a descapitalização da TR
do para os depósilítica' Monetária do Banco Cencia TR mais alta desde novembro de
é
admitida a utilização da TR e da
28.66050
ou
trai, Francisco Amadeu, garanta
1991, quando a taxa ficou em
tos do poupança
28,56030
passará a usar a relativa à data-base do contrato,
como base para remuneraTRD
28,46010
equiva- seja, a decomposição da taxa em
ser
usada
TR
cheia
TR
só
a
nova
com vencimento
pode
30,52%. Para defini-la, o BC toque
28,36010
ção dos respectivos contratos, so26,36010
lente como fator de percentuais diários exatamente copara indexar contratos financeino
dia
22:
mou como base as taxas de juros
mente quando tenham prazo ou
10 28,36010
de
à
TRD
em
relação
ros com prazo superior a três meatualização. Um mo fez o BC
11 29,91072
32,07378%.
praticadas pelo mercado nos dias
maio.
válida
transição,
12 31,48002
período de repactuação inferior a
para
ses, o texto da MP não faz esta
CDB pós-fixado
13 31,37762
A última Taxa
27, 28 e 29 de abril. Hoje, o BC
90 dias". O termo operações no
Padrão
de
FinanciaA Unidade
14 31,27531
restrição claramente, dando brecom data-base no
divulgará a TR relativa ao dia 2, Referencial Diária
15 31,17300
mento (UPF), utilizada para atualimercado financeiro foi suprimido,
16 29,44018
chas à interpretação de que a TR
dia 15 será atuali- zar os contratos do Sistema Finanválida até 2 de junho.
(TRD), válida para
17 27,73017
pemanecendo apenas contratos.
zado de acordo
poderia corrigir contratos não fi18 29,27315
ceiro da Habitação (SFH), segundo
Com a divulgação da TR, já é todos os dias úteis
A intenção do governo era
19 30,83481
nanceiros como condomínios ou
com as TRDs acu- o BC, passará a ser corrigida com
20 30,66597
possível conhecer o rendimento de deste mês, foi fixaadequar a redação compaapenas
escolares.
mensalidades
muladas até 15 de base na TR relativa ao dia primeiro
21 30,49744
junho a ser creditado nas contas de da 1,207993%.
tibilizando
a nova TR a contratos
22
32,07378
maio. Deste dia em
A nova redação do artigo 11
de cada mês. Os saldos devedores
23 30,32900
poupança com vencimento no dia Trata-se de uma
"é
antes
eram indexados pela
que
admitida Lei 8.177/91 diz que
diante, passará a dos contratos em vigor, por sua
24 28,60733
I", que será de 29,32340%. O per- TRD de transição,
25 30.16086
TRD. A nova TR cobre períodos
da a utilização da Taxa Referenser ultilizada a TR vez, deverão ser corrigidos pela TR
centual nada mais é do que a TR do extraída da TR re26 31,73318
equivalentes a um mês. Antes era
de
de
remuneração
ciai como base
equivalente à data de assinatura do
27 31,56324
do dia 15.
dia 1" acrescida do rendimento de lativa ao dia Io.
28 31,39349
de 90 dias.
contratos somente quando teSFH - O BC contrato.
0,5%. Também foram divulgados Utilizando esta ta-

Dólar

atinge

no

Os preços do dólar negociado no
mercado paralelo abriram o mês em
alta, fechando o dia em Cr$ 36.300
para compra e Cr$ 37 mil para venda, com elevação de 1,9% em relação à sexta-feira. Segundo os operadores, esses valores podem ser
considerados exagerados pois, na
maior parte do dia, os maiores volumes de operações fechadas nos balcões das casas de câmbio foram de
investidores vendendo a moeda.
A alta do black, acrescentaram
os profissionais, esteve mais ligada
ao desempenho do ouro, que abriu
o pregão da Bolsa de Mercadorias e
de Futuros (BM&F) na cotação
máxima do dia (Cr$ 426 mil), sustentado pela arrancada do metal no
exterior. Só que as cotações do ouro
recuaram ao longo do dia, tanto no
mercado brasileiro quanto no norteamericano, — na BM&F, o grama
fechou a Cr$ 420 mil, com tímida
elevação de 0,2%, e, na Comex, de
Nova Iorque, o preço final cedeu
Bolsas

paralelo
0,5%, com a onça-troy cotada a
US$ 355,30. Mas os cambistas continuaram especulando com os preços do dólar.
Estagnação — A valorização
de ontem do paralelo foi tão superficial, para os analistas, que os preDólar em disparada
(Em Cr$) ' ,,
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Fonte: Casas de câmbio.

têm

As bolsas de valores registram,
ontem, os menores volumes de negócios do ano. O que, na opinião
dos analistas, mostrou a indecisão
dos investidores em aplicar suas sobras de caixa em ações. E isso por
dois motivos. Primeiro porque, apesar de o governo vir apostando na
queda das taxas de juros, o custo do
dinheiro ainda está muito elevado,
garantindo bons rendimentos para
as aplicações de renda fixa, sem os
riscos do mercado acionário. Segundo: o medo de que as medidas econômicas para a retomada do crescimento anunciadas pelo presidente
ltamar Franco, há 10 dias, fiquem
somente no papel, já que até agora
nada foi colocado em prática.
Na Bolsa do Rio, os negócios
somaram apenas Cr$ 340,2 bilhões
— menos 38% que na última sextafeira. O 1BV fechou nos 83.355 pontos, com pequena desvalorização de
0.2%. Em São Paulo, as operações
encolheram 20%, totalizando Cr$

"

menor

ços da moeda ficaram estagnados
no mercado de taxas flutuantes (turismo) e o Banco Central não interviu nas negociações. O dólar flutuante fechou o dia cotado a Cr$
37.020 para compra e a Cr4 37.040
para venda.
No câmbio comercial, entretanto,, o BC interveio duas vezes no
mercado, mas para conter a queda
de preços. É que muitos exportadores estão antecipando o fechamento
de contratos de câmbio para fazer
cruzeiros e aplicá-los no mercado de
juros, como fôrma de ainda se aproveitar do alto custo do dinheiro.
Com isso houve oferta da moeda, e
o BC realizou dois leilões de compra
ao preço máximo de Cr$ 32.665. Na
média, o comercial foi negociado a
Cr$ 32.664 (compra) e a Cr$
32.664,50 (venda), com diferença
negativa de 13,27% em relação ao
black.

volume

Volume cai no Rio
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Fonte: Bolsa do Rio.
1,6 trilhão, e o índice Bovespa ficou
nos 24.054 pontos, com recuo de
0,1%. No pregão nacional, o índice
Senn apresentou alta de 1,3% (7.820
pontos), estimulado sobretudo pelo
desempenho das ações preferenciais
(PN) da Vale do Rio Doce, cotadas,

do

37

Cr$

ano

unitariamente, a Cr$ 1.630, com elevação de 1%. Já o volume financeiro alcançou Cr$ 391,6 (-33%).
Estacionado — Segundo o diretor do Banco Investcorp e do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros (IbeQ, Ricardo Henriques,
o mercado acionário deverá ficar
parado nesta primeira semana do
mês, esperando por definições do
governo na área econômica e, sobretudo, para ver qual será a tendência
exata das taxas de juros.
De qualquer forma, ele acredita
ser este um bom momento para se
comprar ações, como forma de diversificar as carteiras de investimentos.
"Para
quem estiver formando um
portfólio diversificado, a dica é aplicar 15% em ações, 15% em dólar e
os 30% no mercado de renda fixa.
Dessa forma, os riscos de perdas
estarão bem diluídos", frisou.

mil

BBCs de maior
prazo em leilão
O Banco Central realiza hoje
mais um leilão de BBCs (Bônus
do Banco Central). Serão ofertados 330 bilhões de títulos e a
novidade em relação à semana
passada é que a autoridade monetária reduziu em 20 bilhões (de
230 para 210 bilhões) o total de
títulos com vencimento em 28
dias e aumentou em 30 bilhões
(de 100 para 130 bilhões) o volume de papéis com resgate entre
35 e 56 dias. Segundo os especialistas, será uma forma do governo testar, mais uma vez, se o
mercado realmente está disposto
a alongar o perfil da dívida pública, como ocorreu no leilão de
Notas do Tesouro Nacional
(NTNs) de 15 meses, cujo lote
integral foi absorvido pelo sistema na última sexta-feira.
O que poderá dificultar a venda de BBCs é que as instituições
financeiras temem ter prejuízos
com esses papéis, cuja taxa de
rentabilidade e prefixada. No caso das NTNs, a remuneração é
e indexada ao IGPSós-fixada
I. Para piorar a situação, o
mercado ainda não esqueceu os
traumas causados pelas informações privilegiadas passadas pelo
diretor de Política Monetária do
*
BC, Francisco Amadeu, a um
grupo de instituições cariocas, no
leilão passado. Por isso, era quase consenso no mercado, ontem à
tarde, que somente os BBCs de
28 dias sejam vendidos a juros de
39% de overnight.
CDBs— As taxas dos Certificados de Depósito Bancário
(CDBs) apresentaram ligeira alta
ontem depois que o BC divulgou
a TR de 28,68% para os próximos 30 dias. A taxa média desses
papéis ficou em 2.880% ao ano,
garantindo rendimento efetivo
de 32,69% em um mês. 0 BC fez
apenas uma intervenção no sistema, logo na abertura das operações, doando dinheiro por um
dia a juros de 39,30%.

Juiz

a

entre

Vasp

SÃO PAULO — As alegações
feitas pela Vasp, na sexta-feira
passada, de que nada deve à Guinnes Peat Aviation (GPA), empresa
irlandesa que atua no ramo de
leasing de aviões e que pediu a
falência da companhia aérea paulista, voltará a ser discutida na
próxima sexta na 35a Vara Cível.
Nessa audiência, o juiz Carlos
Eduardo Calduro Padin, titular da
35a Vara, pretende tentar uma espécie de conciliação entre Wagner
Canhedo e a GPA.
A empresa irlandesa tem em
mãos uma nota promissória assinada pelo presidente da Vasp, em
outubro de 1992. Segundo fontes
do mercado de aviação, Canhedo
esperava estar formalizando um
acordo, ou melhor, livrando-se da

Em

acordo

tentará

2

e

a

GPA

cobrança iminente e jogando o
problema para o futuro, quàndo
quem sabe poderia até não mais
ser o presidente da empresa.
Acontece que a GPA resolveu
apresentar a fatura e, segundo um
alto funcionário da Vasp, checar
se de fato Canhedo possui dinheiro depositado no exterior, conforme alegam seus opositores.
Conseqüências — No limite extremo entre perder a Vasp
ou pagar, ele se verá forçado a
tomar qualquer providência. O
advogado da GPA no Brasil,
Celso Mori, diz que não há mais
nada a ser conversado, que Canhedo rechaçou várias tentativas
de entendimento e que a GPA
não pretende retirar da Justiça o
pedido de falência.

meses,

Telebrás

1,9 trilhão
Cr$
lucrou
Lucro por ação — De acorBRASÍLIA — A Telebrás apurou um lucro líquido acumulado do com as demonstrações de resulem janeiro e fevereiro de US$ 96,4 tado da empresa, fechadas em 28
milhões, o equivalente a Cr$ 1,9 de fevereiro, a Telebrás apresenta
trilhão. O lucro operacional (apu- um lucro por ação de Cr$ 6,9309 è
rado nas operações normais da o valor patrimonial da ação está
empresa) foi o maior responsável avaliado em Cr$ 951,7159. O unipelo desempenho e o resultado verso de ações da empresa está
não operacional (verificado nas hoje em 276,1 bilhões de títulos.
operações extraordinárias da comO balanço patrimonial da Tepanhia) ficou em Cr$ 152 bilhões.
revela também que o ativo
lebrás
Segundo o gerente do departada empresa está em Cr$
circulante
mento de contabilidade da estatal,
enquanto que o pastrilhões,
17,2
Rogério Bento, os resultados estão dentro do esperado pela dire- sivo circulante registra Cr$ 15 tri"limites
históricos" dos lhões. Ao mesmo tempo, os ativos
ção e dos
realizáveis a longo prazo estão em
seus balanços.
Cr$
55,9 trilhões e o passível exiBento avaliou também que os
números das demonstrações gível no mesmo período mostra
contábeis da empresa revelam uma avaliação de Cr$ 10,2 triuma melhora em relação a janei- lhões. Já o patrimônio líquido dà
ro, quando as taxas de CDBs holding está em Cr$ 262,8 trilhões
variaram abaixo da Ufir, provo- e o ativo permanente em Cr$
cando uma diminuição do lucro 234,4 trilhões. Os recursos capitaesperado em relação ao patrimô- li?áveis pela empresa estão em
CrS 19,5 trilhões.
nio da Telebrás.

©
CIMAF
Empresa Belgo-Mineira
COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL DE ARTEFATOS
DE FERRO — CIMAF
CGC/MF N9 61.074.506/0001-30
FATO RELEVANTE
A CIMAF, no ômbito da modernização e racionalização de suas atividades,
concentrando-se nas áreas principais de sua atuação, subscreverá o aumento de capital da BRAZAÇO-MAPRI INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A., com
a capitalização dos bens operacionais (maquinário e estoques) que integram
a atividade de produção de parafusos, permanecendo com os bens imóveis.
A CIMAF continuará desenvolvendo diretamente as atividades industriais de
produção de cabos de aço e arames, responsáveis por 64% de seu faturamento no ano de 1992.
Esta deliberação, que em nada altera as atividades da CIMAF, uma das quais,'
a de parafusos, passará a ser exercida de forma indireta, evitará a atuação
de várias das EMPRESAS BELGO-MINEIRA num mesmo segmento de mercado, duramente atingido pela recessão nos últimos anos, havendo os estudos desenvolvidos recomendado a concentração de atividades na empresa
de maior porte neste segmento, qual seja, a BRAZAÇO-MAPRI, de sorte a
fazer com que a própria CIMAF e seus acionistas se beneficiem das economias de escala e das sinergias oriundas do processo.
A subscrição do aumento de capital da BRAZAÇO-MAPRI deverá se verificar, no curso do próximo mês de maio, pelo valor contábil, não sendo alterado, por conseguinte, o patrimônio liquido da CIMAF, cuja participação no capital
social final da BRAZAÇO-MAPRI deverá corresponder a 15%.
Osasco, 30 de abril de 1993

NOSSAS ÀtOiS
WONiGOClAO&S
NAS BOíSAS Dt VALO® 15

JOSÉ PEDOTE
Diretor Presidente e de
Relações com o Mercado

Nliami
A Unisys está lançando uma nova
família de microcomputadores 386/486.
Agora você não precisa ir longe para
conseguir um PC de excelente qualidade
e bom preço. Esse novo micro traz todas
as inovações tecnológicas do setor.

E, melhor ainda, conta com toda a
estrutura de atendimento, suporte e
serviços da Unisys e de seus parceiros*.
Com toda essa segurança, você fica
tranqüilo e aproveita para conhecer
outros lugares.

IIM1
Nós fazemos acontecer.
*ATTTel.: (031) 275 3456 • ABC-71 Tel.: (011) 885 6200 . CEBI Tel' (011) 453 8822 • CSITel.: (081) 224 6014 . DATAMICRO Tel.: (021) 252 1735 • IPSUM Tels : (021)493 5598/494 2171 • HCGTel.:
(0981 235 2722 • JABUR Tel (04321 24 8797 ¦ PHOENIX Tel.: (061) 347 8874 . SECREl Tel: (085) 28 1 2666 • SIMPLES Tel.: (083) 233 2314 . TECNOCOMP Tel.: (051) 332 4588 • TECHNE Tel.: (011) 819 0393

© a terça-feira. 4/5/93
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Fusca
garante
subestimando os custos, a ponto de não
¦ Holding nega que
mais garantir o valor unitário do automóvel,
e que se arrependeu da promessa
na
haja problemas
feita ao presidente Itamar Franco.
linha de montagem
Exemplo dessa dificuldade é a necessidade de um,investimento superior aos
PAULO — A Autolatina,conUS$ 35 milhões previstos inicialmente.
troladora da Volkswagen e da
SÃO
O cronograma do programa de volta do
Ford, não confirma a existência de proFusca, contudo, está absolutamente em
dia, segundo a empresa. Já existe até
blemas na implantação da linha de
mesmo a data de início de venda ao
montagem do Fusca. Comenta-se na
região do ABCD que a empresa acabou
público: 2 de agosto.
Autolatina

JB

vende

rádio

concentrar

AM

atuação

e

vai

em

F]
FM
sa. Baptista esclareceu que "a Rádio AM
foi vendida sem o nome JORNAL DO
BRASIL".
Dentre os noticiários que passam para
a JB FM estão ó JB Informa (às 7h30,
12h30, 18h30 e 23h30), o Repórter Aéreo
(de 7h30 às 9h e de 16hl5 às 17hl7),
reportagens do correspondente na Europa Reale Júnior (às 9hl5, lOhl 5 e 12h) e
os informativos a cada meia hora.
A Rádio JORNAL DO BRASIL AM
foi criada em setembro de 1935, sob o
prefixo PRF 4 e contava com potência de
transmissão de 10 kW. Em 1977, a Rádio
ganhou o prefixo ZYJ 453, com o qual
opera até hoje.

O Sistema JORNAL DO BRASIL concluiu, na última sexta-feira, as negociações
para a yçnda da Rádio JORNAL DO
BRASI&ÀM- A partir das 18h de hoje, a
•Rádio será transferida ao novo
proprietário, o deputado federal Francisco Silva
Os noticiários da JB AM, como o
,(PP-RJ).
'JORNAL DO BRASIL
Informa, passam a
integrar a programação da Rádio JORNAL DO BRASIL FM.
Segundo o Vice-Presidente do Sistema.
Nelson Baptista, a medida faz parte
.íw
de estratégia, previamente traçada, de
concentrar no segmento de FM as opera"çòes
em rádio. Ele explicou que esse merjcado está mais ligado ao perfil da empre-

JORNAL DO BRASIL

sobem
até
29,5%
Carros
——'
*
m
i^J
.
*
Aumen
a4nflacão_eçarros populares já custam Cr$ 262 milhões
SÃO PAULO — Os automóveis já estão
cado agora é que, com novo preço, os
em vigor desde ontem, refere-se ao mês de
mais caros. As montadoras aplicaram um
carros apareçam para valer nas lojas das
maio.
índice próximo ao da inflação oficial do
revendedoras autorizadas. A GM aplicou
A Autolatina, no dia 20, também reâmês de abril, na faixa de 28% a 29%. A
o maior índice de aumento — 29,5% —,
justou seus preços em 2,3% a título- de
Autolatina, holding controladora das marcompensar aumentos de custos não coberjustamente para o Chevette L, seu modelo
cas Volkswagen e Ford, esperou passar o
tos com o reajuste anterior, de 27,4%.
popular, que custava Cr$ 203 milhões e
feriado de Io de maio e reajustou seus
Somente a Fiat não aplicou esse índice èm
que aumentou para Cr$ 262 milhões. O
Mille Electronic, popular da Fiat, que euspreços no domingo, na média de 28,38%.
seus preços. O aumento acumulado da AüA General Motors, por sua vez, adotou um
tava Cr$ 219 milhões, sofrerá um reajuste
tolatina em abril chegou a 30,3%.
índice médio de 28,8%, em vigor desde
de 20%, passando também para Cr$ 262
Os diretores das quatro grandes fábjiontem. A Fiat não confirmou seu reajuste,
milhões^
cas de veículos asseguram que, a partir di)
Reajuste extra — Para surpresa até
que será de 28% a 28,5%, provavelmente a
aumento deste mês, os preços dos carros
mesmo dos revendedores de sua rede, a
partir de hoje.
populares serão idênticos em cruzeiros. :0
O Gol 1000 Popular, mais barato da
General Motors aplicou um reajuste extra
dólar é usado apenas como referencial,!A
linha Volks — que conta com isenção de
de 2,3% em média, na última quarta-feira,
Fiat aplicou um reajuste menor no Milíe
IPI e custava Cr$ 203,4 milhões —, sofreu
totalizando 29,71 % acumulados no més de
Electronic, pois foi á última empresa a
um aumento de 28,38%, passando para
abril — seu primeiro reajuste havia sido no
lançar o popular. Primeiro foi o Chevette
Cr$ 261,2 milhões. A expectativa do merdia 3, com 26,8%. Já o aumento de 28,8%,
L e, em seguida, o Gol 1000 Popular.

Produção

agrícola

A produção agrícola de março, mesmo
registrando declínio da área plantada,
apresentou um desempenho surpreendente, o que poderá elevar a produção a 71
milhões de toneladas até o final do ano,
superando em 4,97% o volume de 1992. A
avaliação é do Departamento de Agropecuária do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, que , ontem divulgou as estimativas para o setor agrícola este ano.
O documento destaca certa recuperação
nos preços recebidos pelos produtores de

poderá
soja e milho em relação às três últimas
safras. Tal recuperação já é sentida em
áreas produtoras no Centro-Sul, gerando
uma cadeia de rendimentos diretos e indiretos, com aumento na demanda de insumos e equipamentos agrícolas e reativação
do parque agroindustrial, que vem trabalhando com elevada ociosidade.
Neste quadro de recuperação agrícola, a
região Centro-Sul e Rondônia, que respondem por 90% do total, apresentam crescimento de 1,5%; regiões Norte e Nordeste,

4,9%

crescer

com participação de 10%, têm aumento de
51,54%. Desta forma, a confirmação do
'
crescimento da safra previsto para este ano
dependerá do desempenho da região Nòrdeste, em estiagem.
Dentre os 14 produtos analisados, sete
apresentaram variação positiva na estimativa de produção em relação ao ano passa-,
do: arroz (11,84%), batata inglesa 2a safra
(14,37%), feijão Ia safra (6,84%), laraiijá,
(0,3%), mandioca (8,2%) e soja (15,8%).

IN FOR M ATI CA

Feira

de

Informática

íK são PAULO— A Feira Internacional de
^informática promovida pelo The Interface
Group, Sucesu e pela Guazzelli, que acon""284-expositores
v-tfece entre,osdias 23 e 27 de agosto, já tem
confirmados, mais do que
metade do total de participantes do evento
?ào ano passado. A grande novidade deste
'"ano é á divisão dos expositores
por áreas
¦; temáticas, a começar
por dois temas esco^hidos para esta primeira experiência, que
são Software e Conectividade.
. Além de facilitar a vida dos visitantes,
"íjue
poderão se concentrar nas áreas de
-.maior' 'interesse para suas atividades, os
jjxpósitòres contarão com facilidades, co;.{ho espaços menores.
MELHORES PREÇOS
INFORMÁTICA EM MIAMi
386ÒX40/128 US$145.00
SIMM 1 Mb-70 US$26.90
120 Mb IDE HD US$ 209.00
14 SVGA Gir Monitor US$ 249.00
TEAC 31/21.44 FD
US$ 39.50
Notebook 386 2/80 US$ 990.00
IfITl COMPUTERS
, .127: SE 1st Steet Ave. Miami Fl, 33131
Tel.: 381-8901 — Fax. 381-8914

se

Nessas áreas estarão disponíveis salas
para reuniões, com o objetivo de oferecer
um ambiente que propicie negócios. A Interexpo, exposição sobre conectividade e
interoperabilidade, vai se realizar no mezanino do pavilhão, enquanto o Soft Show
acontecerá no Palácio das Convenções.
Software — Este último deve reunir
produtoras, representantes, distribuidores
e revendas de software e estas empresas
contarão com o mesmo tipo de infra-estrutura que aqueles da Interexpo.
As pessoas que trabalham ou pensam
em trabalhar com revenda e distribuição de
produtos de informática poderão conhecer
melhor este mundo no Distribution Pro-

VEJA OUTRAS
OFERTAS

DE

INFORMÁTICA
NOS
Classificados
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PROMOÇÃO:
, 4 Cursos pelo valor de 3
Xürmas.Intensivas para Executivos
Flexibilidade de horários
Ensino 100% Pratico desde a 1a aula com um aluno por micro
Turmas de, no máximo, 9 alunos
Equipamentos.de Primeira Linha
ms-dos, Lotus 1-2-3, wordstar, carta certa, <ibase
INTERATIVO, PROGRAMAÇÃO EM dBASE e CLIPPER, FRAMEWORK, XTGOLD, PAINTBRUSH, STORYBOARD, VENTURA,
WtNDOWS 3.1, AUTOCAD (com MOUSE e SCANNER).
Conde de Bonfim, 422/418 — Tijuca
Próximo ao Metrô — 248-1386

FORMA as®
IP
Disketes.
Capas.
Cabos.
Fitas,.
Formulário
Contínuo,

pnpr
ivanijcj
li
¦Hi

ihinii

Placas 386.
Scaner.
Impressoras.
Arquivos.
Monitores
Color.

áreas
por
gram, onde assistirão a palestras sobre os
mercados nacional e latino-americano.
Profissionais de Educação e de Recursos Humanos' também contarão com palestras especialmente programadas. E quem
quiser acompanhar de perto os preparativos para a realização do Comdex-Sucesu
poderá se ligar à Sucesu-São Paulo através
de um sistema do tipo BBS, para comunicação entre micros.
Para tanto, basta que a pessoa tenha um
micro com modem, uma linha telefônica e
um software de comunicação. Outras informações podem ser obtidas na própria
entidade pelo telefone (011 )822-2144.

COMPUTAÇAO GRAFICA
É na DESKGRAPHIC
mais de 1200 aJunos formados.
AutoCAD
• AutoSHADE
PageMaker • CorelDRAW
Cursos e Serviços
(CAD e Desktop)
Impressão Laser e Plotter.
•Criação de Foldes,Cartazes, Livros,
Revistas, Jornais, Apostilas, Manuais.
•Serviços e Projetos Gráficos.
•Venda de Software e Equipamentos.
•Para Empresa, iniplantamosctreinamos
seu pessoal. Consulte-nos.
•Serviços XerográficoseCópia Colorida.

DESKGRAPHIC & HJ
CONTABILIDACH
• Alíquota»
Multl EmprM» • HI»tórico« Multl Empreta
alteráveii • Mamai, «emanai,
padronizado*
• Ruio,• pteno<tocontaa
diário, faalaiv adiantamento, férias, 13* a
variável
balancete, apuração da reciaáo, QflPS, OARF, RAIS,
ço,
reeiAadoa, centro de cutloe. RE. IR, etc
CRt2.B00.000
CRS 2.400.000
Controle de proceseoe, conta Redboe, balancetee, extratos
corrente, agenda, mele direta e de conta, reajuste automático,
com edJtr de textoe.
edlor de texto*.
CRS 2.400.000
CRS 2.400.000
Contrai* dsEstoqiM CRS 600.000
600.000
Pagar • Receber CRJ
Controle
CRS 600.000
'Cadastro Financeiro
de Clientes CRS 600.000
Folha (empresa até 50 func.) CR 1.000.000
Contabilidade Geral CRS 600.000
Autortaçâo Posto* de Combustível CRS 2.900.000
PARA ACABAR COM ESTOQUE
Page Maker CoreIDRAWI
Windows 3.1 AutoCAD
Lotus Word Perfect
Word for Windows
Rua Barata Ribeiro,370 3° piso
e
236-2768
Tel:
235-4486

Digitei faz venda recorde para a Telesp
? PORTO ALEGRE - A Digitei, eni
passado, a Telesp já havia adquirido 8 mil
presa' líder do mercado de comunicação de
modems da Digitei, que foi considerada a- "
dados do país, fechou contrato de USS 2.6
maior venda realizada no .setor. A aquisi-• •
milhões com a Telesp para o fornecimento
ção da Telesp integra um lote de 23 mil-.
de 7 mil 500 modems (equipamentos utilimodems que a empresa está adquirindo
'"
zados na transmissão entre computadores
para implementar os planos de expansão.
através de telefones). Os equipamentos vão
A Digitei é a principal fornecedora de"
beneficiar dois mil usuários da Telesp que
modems para a América Latina e investiu
utilizam serviços de linhas discadas, numa
USS 2 milhões em tecnologia no ano pus-.'."
ampliação dos serviços de comunicações
sado, quando obteve uma receita de USS ..
de dados da empresa em São Paulo.
25 milhões. A expectativa de faturamento ..
A diretoria da Digitei assegura que o
em 1993 é de USS 32 milhões, com expor-,.,,
contrato é o maior firmado com uma emtações de USS 1 milhão para América
Latina e EUA.
presa de telecomunicações no país. No ano

Caderno
F

SABADO

DESK,GRAPHIC
235-4486 e 236-2788
Rua Barata Ribeiro, 370 -3o piso - Copacabana
(estacionamento no próprio Shopping)

INFORMATICA POR TELEFONE
Compre por telefone e receba sua encomenda em
casa ou escritório! Ligue agora mesmo para:
Alô brazil shopping show
(de MIAMI em SÃO PAULO)
TEL. (011)884-9070 ou FAX 885-9633
Ofertas da semana: FAX MODEM US$79.00 M. BOARD 386 DX40 US$299.00
HARD DISK 42Mb US$179.00 - TONER p/HP LASER JET USS99.00 ¦ FLOOPY DISK 1 2
e 1.44 US$79.00 PLACA SOUND BLASTER PRO-STEREO USS199.00
CO-PROCESSADORES 387SX US$89 00 e 387DX US$99.00
Obs : Os preços acima são válidos p/São Paulo e Rio Demais cidades SEDEX a cobrar Entrega (Ireis)
semanas. ACEITAMOS TODOS CARTÕES DE CRÉDITO INST NORM. n 32 da S R F
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MMIUT
'Impressoras
9
Laser HP e Epson.
'Copiadoras
Canon PC-3II, PC-2, PC-11 e outras.
'TONER
e recondicionamento de cartuchos para HP, Canon e Epson.
II MOR LAN
Tel/Fax: 494-3525 e 493-1055
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COMPUTER
LEBLON
Av. Ataufo de Paiva, 135 S/L 203 - Tel: 294-9794
Aberto de 23 à 63 até 19h o sábado alé 13h.
BARRA
Galeria do Carrefour Ljs. 30/32 - Tels: 325-6444/325-4860/325-0789
Fax: 431-2252 • Aberto de 2« à sábado até 22h.
i

Viagem

em

sua

JB

empresa

os programas campeões

-i

Ide lucratividade.
: JT ¦
FOLHA DE PAGAMENTO
Multi-empresa • Cálculo semanal e mensal,;
Adiantamento, Férias, 13? salário, Rescisão,'
Recibo de pagamento, GRPS DARF, Guiadé*
FGTS, RAIS, Informe de rendimentos em UFIR,
CAGED e DIRF EM DISCO • Controle de
experiência, Quadro de Horários, Cheques e
Ficha Financeira entre outros.
US$350

Consulte nossos
clientes. Comprove
nosso atendimento

IMPRESSORAS LASER
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TELEFAX
C021)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
595
.29 1 9
EM INFORMATICA LTDA.
¥
Reciclagem de cartuchos toner de copiadoras e impressoras a laser
Manutenção preventiva e corretiva especializada em HP CANON
APPLE. QMS. LASERMASTER.
1
ELGIN, ELEBRA.
PANASONIC. EPSON. etc...
Suprimentos e peças
originais
Manutenção preventiva grátis na compra de duas recarnas
PEALER LASERCHARGE/TONER EXPRESS

•
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CONTABILIDADE__s-Multi-efflpresa • Históricos padronizados
Plano de contas definido
usuário
Lançamentos em lote, permitindopeloalteração
Diário, Razão, Balancete (analítico e sintético)
e Demonstração de Resultado.
US$320

Implantação de Sistemas
Personalizados
para área de Saúde
Sistema de
PROMED
Registro de Pacientes
Informações
Marcação de Consultas
oara Consultórios
INFORMÁTICA!
Censo Hospitalar
Ficha do Paciente
Arquivo Nosotôgico
Agenda Médica
Estoque e Farmácia
de Consultas
Registro
Ligue:
Diagnósticosde Receitas
Faturamento
Impressão
Emissão de Laudos
Suporte
a
Mouse
J
Sistemas Administrativos
y Acentuação Direta
(021)220-6636
Desenvolvimento de Sistemas específicos para as
(021)533-2066 necessidades de seu hospital, clinica ou consultório.

SUPRIMENTOS
PARA
INFORMÁTICA

WORLD

dividirá

GERENTE CONTÁBIL
Multi-empresa • Acesso aos lançamentos de
ano Inteiro • Editor de gráficos e relatórios
Impressão de relatórios simultânea á
operação de outras funções • Plano de contas
com estrutura e dados definidos pelo usuário
• Contabilização paralela e automática de
várias moedas.
US$7901
' -I

CORREÇÃO DE BALANÇO
TÊCNOSYSTHM
Funciona independente ou integrado a contabilidade • Correção e ||
i» f OU M Á t I C A
depreciação de qualquer conta previamente configurada • Contabiliza s
•Vai*. 242.8893
qualquer período informado • Inclui correção complementar IPC 89/90 S
"
• Emite: relatório
de resultado da correção monetária,resumo para con- 7
232-8618
tabilidade, apuração mensal e anual de encargos, mapadedepreciação,'
correção e razão auxiliar entre outros.
..««•
US$ OwU
Os sistemas incluem: Manual de operação completo e garantia
de devolução por 30 dias.*
Despachamos em 24 horas para todo o país.

Porque, quando,
corno e onde ire
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iniciadas até o final do ano e que o sáveis ao êxito do projeto, a Embra- W raK iMEII
centro entrará em funcionamento
tel contou com a consultoria da
ainda em 1994. O empreendimento World Teleport Association
(WTA)
deverá atender principalmente a
absorver
a
experiência
dessa
para
empresas cujos recursos de comuniHli
cooperativa internacional na instacação estejam dispersos e necessitem de centralização, como é o caso lação de cerca de dez teleportos em
^Bmm
'
da Sita. IBM, Xerox, Petrobrás e todo o mundo, como os de Osaka,
: Wfi
1
Banco do Brasil são outros clientes Nova Iorque, Hambugo e Sevilha.
A A -5775 pode ser
apontados como prováveis benefiligada
a Macintosh
O Teleporto do Rio de Janeiro
ciários do Teleporto.
vai oferecer acesso às redes regioNo estudo de viabilidade do pronais, nacionais e internacionais, gaXerox
vai
lançar
jeto, feito no âmbito da Secretaria rantindo serviços integrados de dade Desenvolvimento Econômico e
execufado pelo Iplan-Rio em con- dos, imagem e voz. As principais
novas impressoras
junto com a Riourbe, uma das pro- facilidades são centro de TV-Execu< :
1
Está
e
de
teleconferència.
tiva
a
adesão
das
empresas
é
prepostas que
SÃO PAULO — A Xerox do
Cores — O modelo 4700 é o
possa ser feita com aquisição de vista também a instalação de um
Brasil prepara-se para colocar no da impressora em cores. Permite
cotas sob a forma de leasing.
mercado nos próximos meses uma até 200 mil combinações colori;
shopping para exposição de produsérie de impressoras, além do das, com resolução de 300
Responsável por assegurar as la- tos de telecomunicações e mutimipontos
Fiery, equipamento que permite a
cilidades de comunicação indispen- dia.
por polegada e volume de impres»
ligação da copiadora digital X- são de 30
páginas por minuto.
5775 a micros da linha Macintosh.
Custa em torno de USS 50 mil,
Mesmo sem estar ligada a um mi- com aluguel mensal de
USS 4 mil.
Amerinvest
acerta
exportação
cro, a 5775 reúne recursos de edi- A impressoru 4213
deve ser môritoração eletrônica através de um tada na fábrica da
Xerox, no Braprocessador de imagens digital sil, que fica em Manaus, .a
já partir
que faz parte da copiadora. Sem o deste mês. A empresa está invésrecorde
software
no
setor
de
Fiery a máquina custa USS 89 mil
tindo USS ! milhão para produzir
e seu aluguel, USS 3 mil. O preço
inicialmente 350 unidadés. . ....
International,
com
sede
em
empresa
internacional
STELA LACHTERMACHER
terá
também
gram
do Fiery ainda não está definido,
os
investidores
Las
Vegas,
da
O
modelo imprime frente e verso
um
escritório
em
Hamburgo,
na
qual
SÃO PAULO — A Amerinvest,
mas é certo que em pouco tempo
95%
estrangeiros
detêm
do
capital,
sem
Alemanha,
cuidará
da
distribuiprecisar tirar o papel da máque
empresa que atua na área de softestará disponível no Brasil.
ficando
os
outros
5%
nas
mãos
da
tem velocidade de 13 pâgia
Europa,
e
o
a
quina,
ção
para
próximo
ware com sede no Rio de Janeiro,
Para o segundo semestre, a emnas por minuto e resolução de 300
ser aberto será em Tóquio, 110 Jaacaba de fechar o maior negócio de Amerinvest, que receberá também
presa promete o lançamento tamexportação já registrado neste seg- 10% da receita bruta na venda do
pão.
bém da impressora 4135, capaz de pontos por polegada, e-já vem
A Autoprogram International
mento por uma companhia nacio- programa. O Autoprogram. possui
imprimir 135 páginas, ou um livro com interface para ser ligada taníto
nal. Depois de participar da E.\- apenas um concorrente, desenvolvi- está investindo USS 30 milhões nos
por minuto, o que dá uma média a micro quanto a: mainframe. Seu
po'92. em Sevilha, onde expôs , o do pela empresa norte-americana
primeiros dois anos para a distribui-'
de seis milhões de páginas/mês. preço é de USS 8 mil e aluguel Üe
Autoprogram, software para o de- Clarion, mas que segundo o diretor ção do programa brasileiro. Além
Este é o modelo mais sofisticado USS 1.500. W;aMaiíára
senvolvimento de aplicações para da Amerinvest, Eduardo Giraldez, das 50 mil cópias anuais garantidas
entre as impressoras da Xerox que
Já a 4197 é destinada àpi
bancos de dados, a Amerinvest foi foi considerado inferior na análise em contrato à Amerinvest, a emprechegam ao mercado nacional.
encomendada a técnicos.
de documentos de segurança .
um
sa
de
espera
investicomercializar
ção
mais
70 mil.
procurada por
grupo
Além da velocidade de impresInauguração — A Autopro- totalizando uma média de 10 mil
dores estrangeiros. Liderados pelo
como
cheque e tem impressão com i.
são, à resolução é de 600 pontos
empresário Ecran John Miller, eles grani International será inaugurada cópias/mês, cada uma a USS 500. A
por polegada, o dobro das demais, toner com característica magnétise interessaram pela distribuição do em julho. A sede da empresa, com Autoprogram International está ine o tamanho das páginas pode ca. Imprime 11 páginas por miiíüproduto para todos os países, com 1.500 mil m-, já está sendo prepara- teressada em distribuir outros proatingir 17x11 polegadas, o que to com resolução de 30
pontos por
exceção daqueles onde a própria da em Las Vegas, bem como um gramas nacionais
eqüivale ao dobro do tamanho do
que serão indicae tem diversos disppstt£ ,
Amerinvest, ou sua subsidiária es- evento especial para o lançamento dos pela Amerinvest. A empresa
polegadas
papel carta. Por estas características, a 4135 é também a mais cara, vos de segurança. Custa USS 8 mil
panhola. Autoprogram Tecnoloxia, da uma nova versão do programa, brasileira está estudando softwares
já atuavam.
que rodará sob o sistema operacio- que poderiam vir a interessar ao
custa USS 400 mil e seu aluguel e seu aluguel mensal custa USS
Constituiu-se, então, a Autopro- nal Windows. Além da sede, a nova mercado norte-americano.
mensal fica em USS 22 mil.
1.500.
YV • ;

¦ Prefeitura e EmbratenormrnTrxomissãe
*
...
.•¦.GJl^DA FURIATI
grandes empresas realizem seus ne~í'v0
Teleporto do Rio vai sair do gócios em tempo real, tomando decisões a partir do acesso interativo a
.Ipâpei'. A Prefeitura e a Embratel
/^assinam, nos próximos dias, um informações internacionais de boiãçõrdo para constituição de um sa, câmbio e preços de mercadorias.
í^rwpo de trabalho conjunto visando O escritório moderno — informatizado e interligado por fibras óticas
¦" tfer
partida à construção do prédio —
vai dispor de uma ligação excluf inteligente, numa área de 40.000 msiva
originada 110 satélite Intelsat.
vit.uada entre o Sambódromo e o
superando
todas as barreiras que
;Túftel Reboliças, na Cidade Nova.
hoje dificultam a comunicação inteVEm seis meses a Prefeitura lança
rativa com o exterior. Desta forma,
"*o3'éditais
convocando um empreenum empresário japonês poderá
dedor que possa tocar o primeiro
manter contato com seu pais indeprojeto deste porte no Cone Sul,
de fuso e da dispopendentemente
,;;j^ãliado em USS 1 bilhão. G projevtò vai contribuir
nibilidade
de
serviços
de comunicapara consolidar a
. vocação do Rio para serviços liga- ção.
Clientes — Álvaro .Albuquer. dos aos mercados financeiro, imobi,-Tiario. e de seguros, além de cônsul- que. que participa do grupo da Em.toria, auditoria e comércio exterior. bratel encarregado de viabilizar o
O Teleporto vai permitir que projeto, acredita que as obras serão
interlk•açao
de

redes

tem

novo

produto
Gandalf
traz
_A
_ jíara o mercado
.brasileiro uma soJução atualizada
¦para interligar redos locais com re-dev de longa dis<t|jincia. Os novos
"eq.uipamentos
Jthibalham com
ifiultiplexadores
•qiirç trafegam na
Richurd Rcid
-Velocidade E,1 deterministica (pona
e devem substituir o
"parqueponto)
de 15 mil portas de multiplexadores estatísticos hoje instalados nas grandes empresas brasilei+?ts. Aqui. a empresa é representada
"cbm
exclusividade pela ABC Dado
jJos.
grupo ABC Algar, conipos• tq por 26 companhias.
O anúncio da nova linha de co| ipunicação de dados foi feito pelo
: diretor internacional de vendas
f ;para a América Latina. Richard
jleid. O diretor avalia em USS 350
'
o mercado de redes no
íjiHhões
j
; ifèisil, sendo USS 250 milhões paTi o setor público e o restante
; jléstinado ao setor privado.
Alta performance — O
*pj'mcipal produto apresentado é a
támilia 2000 para integração de
, yõz, dados e imagem, envolvendo
concentradores de pequeno porte,
toncentração
regional e gerencia;
central.
Entre os produtos
; piento
> apresentados figura também um
¦; .transmissor para rede Token Ring.
¦."Titna bridge Lanline 5220 e a brid¦uè. Lanline 5210, a menor bridge'
."¦local de alta performance do mercado mundial.
"A
Gandalf é uma empresa se: jJiada 110 Canadá com faturamento em torno de USS 200 milhões.
ELEBRA MX 850
: VENDO EM PERFEITO. ESTADO
9MB RAM* 2 DISCOS* TOTAL 1GIGA
i- UNIDADE FITA MAGNÉTICA
\ INF: 261 7953 • ALBERTO

Unix

Um

Consisnet

sistemas

distribui

de

De olho nas soluções implantadas por grandes empresas norte-americanas para aumentar a velocidade de acesso às suas bases de
dados, a carioca Consisnet (associada à KPMG) vai distribuir no
Brasil os subsistemas inteligentes
de discos (disc-array) da Sanyo
leon. Os sistemas têm capacidade
para processar bancos de dados
até com 1 Terabyte (1 milhão de
Mbytes ou mil Gbytes) e o menor
modelo MRX-100, com capacidade de prover 11 Gbytes de disco,
poderá ser comprado aqui no pais
por cerca de USS 90 mil.
Antes de adquirir o sistema, a
American Express levava sete horas
carregando as operações, efetuadas
no dia anterior, conta o consultor
americano da Singro, Steve Muhlestein, que implantou a solução na
empresa. A Los Angeles Superior
Court (onde entram 75 mil ações
diárias) conseguiu reduzir de cinco

da

discos

no

da

*
<
• .<^£5322331 I
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•iir
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O MRX100 custara

Brasil

Sanyo

para dois anos o tempo de duração
de um processo e a introdução do
sistema na Intermountain Halth
Care (uma rede de 17 hospitais nos
EUA), foi a única forma para gerenciar uma base que cresce de 1 a 2
Gbytes por ano. Agora, os médicos
do hospital já dão consultas até pelo
telefone. A Warner Brothers, a
Word Perfect, o Geneva Steel e o
Memorial Mission Hospital são outros clientes que usam o disc-array
nos EUA.
A oferta do subsistema vem
complementar a linha de produtos
da Consisnet, que distribui no Brasil
os sistemas de rede. local da Novell.
O subsistema da Sanyo Icon deverá
atender também a usuários que dispõem de redes parrudas com diversos servidores, que ganham em capacidade de acesso a discos. A
arquitetura do equipamento é Risc
de 32 bits.

Unisys.

Sistema

Aberto

a

Novos

Relacionamentos.
A solução UNIX da Unisys dá o máximo de agilidade

qualidade e economia. Você poupa na hora de investir

para os seus negócios. O UNIX é um sistema aberto,

e ganha rapidez no dia-a-dia. Quem sabe até sobra um

que torna mais próximo e eficiente o relacionamento

tempinho para procurar mais parceiros comerciais?

da sua empresa com os clientes. É a tecnologia mais
avançada a seu serviço. O UNIX da Unisys concilia

TJNISYS
Nós fazemos acontecer.

ATT Tel.: (031) 275 3456 • ABC-71 Tel: (011) 885 6200 • CEBI Tel. (011) 453 8822 . CSI Tel (081) 224 6014 . DATAMICRO Tel: (021) 252 1735 • IPSUM Tels.:
(0211 493 5598<494 2171 . HCG Tei
(098) 235 2722 . JABUR Tel (0432) 24 8797 • PHOENIX Tel (061) 347 8874 • SECREL Tel (085) 281 2666 • SIMPLES Tel. (083) 233 2314 . TECNOCOMP Tel.
(051) 332 4588 • TECHNE Tel. (011)819 0393

Feira

de

supera

multimídia

expectativas

]l
trava na Feira a versão 12 do Aujlo»Cad para rodar sob ò sistema operacional Windows.O programa qu?
estava em demostraçào ainda erj
todo em inglês, mas a empresa garante que a versão traduzida chega
ao Brasil até o final deste ano. No
estande da Digicon, que represeiila
a Autodesk no pais, o 3D Studjoi
um software de animação tridimòth
sional com texturização e animação;
e o Aminator, programa de aninte^
I ;
ção em 2D.
A Microsoft mostrou seus p^ogramas multimídia, como o Cioemania, com informações sobre, 19
mil filmes, incluindo cenas, diálogo,
filmografia do diretor; o Musical
Instruments, com cadastro de 300instrumentos musiciais de todo o.
mundo; o Encarta, onde estão condensadas 19 enciclopédias; e o- Bee-;
thoven, sobre a vida e obra do cotife;
positor. Todos custam USS 79,95 e
a empresa já anuncia para a FeiiaF-/
soft, em final de julho, o lançamento'
dos programas sobre Mozait, St^
Divulgação

SÃO PAULO — A Feira de Computação Gráfica e Multimídia, realizada na última semana no Parque
Anhembi, em São Paulo, superou as
expectativas dos próprios organizadores — Fenasoft, Sociedade Brasileira de Comando Numérico e
WGA World Computer Graphics
Association. Diante do resultado, a
Feira do próximo ano deve ocupar
o dobro do espaço desta primeira
versão, que foi de 7,3 mil m2. O
diretor-presidente da Fenasoft, Max
Gonçalves, diz que a organização
está pensando inclusive em levar o
evento para outro local, como o
Pavilhão da Bienal, no Parque do
Ibirapuera.
Segundo Gonçalves, o segmento
de desenho, engenharia e manufatura auxiliados por computador foi o
que mais cresceu com o fim da reserva de mercado. Somente a área
de CAD movimenta hoje entre ÜSS
100 e USS 150 milhões, valor que
deve dobrar nos próximos dois anos
devido à demanda reprimida. Entre
as novidades
apresentadas na
Compugrafic,
destaca-se por
exemplo a nova
versão do Cadds
5, apresentada
pela Computervision. Trata-se
de um sistema integrado com o
qual pode-se pianejar todas as
etapas de elaboração de um produto, do desenho
á fabricação,
passando por sua
engenharia.
A versão 4
traz novos módulos para serem
utilizados em diferentes etapas A CompuAdd mostrou os seus notebooks 486
da produção, co» r
mo o de montagem de conjuntos,
vinsky e um terceiro sobre a vida
dos Dinossauros.
que reúne as várias partes desenhadas por diversas pessoas fazendo a
Na área de hardware, a novida- 5
montagem eletrônica da peça. Um
de ficou por conta da participação
outro módulo em lançamento permite a realização de reuniões ele- da CompuAdd, um dòs-grandes
trônicas, tipo videoconferências, fabricantes norte-americanos, que
para a elaboração de partes de um mostrou notebooks, desktop e servidores. todos eles com configuraproduto ou de seu todo. O preço
ção mínima a partir de um 486.
dos módulos varia de USS 8 mil a
além das estações de trabalho
USS 30 mil, e são todos vendidos
Sparc Station. Os preços variam i
separadamente.
AutoCad — A Dinicon mos- de USS 2,5 mil a USS 6,5 mfl.

8 a terça-feira, 4/5/93
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Vírus
CIRCUITO
GILDA FURIATI

estratégia

da

Novell

oydon Olsen está reunido desde domingo com os 15 distriXV buidores da Novell no Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, no
Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR). Segundo o diretor da
Novell, a Ia Conferência dos Distribuidores do Cone Sul vai servir
para a apresentação da nova estratégia de produtos da líder do
mercado de redes locais. Entre as novidades, a promoção de um
seminário dirigido para executivos, onde o dirigente da empresa
recebe informações completas sobre computação èm rede, investimentos e benefícios desta tecnologia. ! j (
Até amanhã (quando termina o encontro), também serão revistas : ais autorizações das revendas que. atuam no ^Brasil, hoje em
número de 800. Para vender o sistema-operacional Netware é
necessário que a revenda contrate um engenheiro homologado pela
Novell nos EUA e mantenha um show-room para demonstração
dos produtos. O ponto mais difícil, contudo, é o cumprimento de
coias: a revenda autorizada tem que comprar dos distribuidores
US$ ,2.500 mensalmente e a revenda gold USS 5 mil. Com essas
exigências, acredita-se que cerca de 70% das atuais revendas não
estejam capacitadas a cumprir as novas regras.
: ,Õs distribuidores autorizados no Brasil (Consisnet, Abcom,
Datarrede, SCI, Telsist e Itautec), ao contrário, passam no teste da
Novell. Essas empresas vêm cumprindo as metas de vender USS
200 mil em sistemas operacionais por mês, o que dá USS 1,2
milhão.
Parceria com
AT&T
Numa operação em que
transferiu ações suas para a
AT&T, a Novell acabou adquirindo mesmo o Unix Labs
(o laboratório da AT&T), de
quem a empresa era sócia na
direção da Univel (a proprietária do Unixware, o Unix da
Novell). As duas empresas
também- desenvolvem em conjunto um projeto para a integração entre os computadores
em rede e o sistema telefônico.
Uma parceria de futuro.
Exemplo na
prática
Embora ainda não tenha
anunciado seus planos para a
Teleij, ê certo que o novo presidente, José de Castro Ferreira, aprova a mudança da concessionária para a Av. Chile,
500, onde as obras de um prédio moderno caminham aceleradas. O terreno é da Sistel, a
fundação previdenciária da TeJebrás e a obra da Incol. No
novo endereço, a infra-estrutura de telecomunicações já estará digitalizada, oferecendo
uma rede de serviços integrados de dados e voz, condizente
com o que promete a empresa
de telecomunicações a seus
clientes.
Utilitário

para

exportação
Depois do lançamento do
NoVírus for DOS/Windows, a
Módulo se prepara para vôos
mais altos. Além de lançar o
Curió 6.0 for Windows em junho, durante o Windows
World, em São Paulo, a empresa também vai marcar presença no mercado externo e
está desenvolvendo um utilitário que será lançado na Condex, em joint-venture com uma"

empresa dos EUA. A empresa
vai usar os canais do programa
Softex para viabilizar a operação.
Os empresários que quiserem saber como usar o Softex
para exportar seus produtos
podem assistir à palestra promovida pela Assespro, amanhã, na sede da entidade no
Rio. Maiores informações nò
telefone 240-2005.

mais

instalações

Pesquisa da Módulo aponta aumento de 41%

GILDA FURIATI
nanceira, o segmento mais contaminado é o das estatais, com 25%;
. Continua aumentando a inci
dência de instalações brasileiras inseguido nelo setor de serviços, com
tectadas por vírus. De 1991 para
21 %; o da indústria, com 14%; e as
1992 o crescimento foi de 41% e o
multinacionais, onde foram constasegmento financeiro é o mais afetatados apenas 9% de casos de contado, com cerca de 30% dos casos
minação
por vírus.
verificados.
Segundo Álvaro Lima, diretor
O resultado faz parte da pesquiexecutivo da Módulo, a maior insa realizada regularmente pela Módulo, empresa carioca que vem se
cidência de vírus no setor financeicapacitando na
ro demonstra que
área de prevenesse tipo de emção e segurança
Como os vírus
presa destina
de dados. Embose multiplicam
poucos recursos à
ra não seja
segurança dos
Ia geração: vírus de prograabrangente, o ledados, deixando
mas — são os mais fáceis de
vantamento é sigde atender aos reelaborar e a sua criação é iliminificativo e revela
quisitos de pretada;
uma tendência
caução exigidos
2a geração: vírus de boot —
dentro das emnas instalações de
contamina
a máquina mais ráinformática.
presas.
pido, entrando direto no sisteO universo
Lima revela
ma operacional;
pesquisado enainda que para
3a geração: vírus invisíveis
volveu no ano
cada máquina in— ficam escondidos e são difícerca
de
passado
fectada há, em
ceis de serem identificados, co450 empresas pamédia, quatro
mo o Michelângelo;
ra quem a Módudisquetes contalo atendeu a cha4° geração — vírus mutanminados. E em
madas
tes ou criptografados — ficam
por
praticamente a
camuflados e na hora de conproblemas de
metade desses
contaminação em
taminar alteram o seu próprio
micros foi consseus microcomcódigo, como o ameba maltetatado que havia
sa;
putadores. Na
programas pirahora de detectar
tas, sendo que
5a geração: vírus anti-antio problema, o vívírus — são criados para com38% destes são
rus mais enconbater os antivírus ou vacinas;
jogos.
trado foi o Joshi,
A pesquisa
6" geração: vírus de consseguido do Stotrução — criados a partir de
apontou ainda
ned 1, Stoned 2 e
uma bilbioteca de vírus já exisque outubro foi o
Michelângelo.
tentes. Pode ser construído por
mês èm que houEstatais —
ve mais incidènleigos.
Depois da área ficia.

O Congresso aprovou para
este ano um orçamento de USS
3 bilhões para a Telebrás, onde
está prevista a instalação de
1.260 novos terminais e a destinação de USS 300 milhões para a telefonia móvel celular.
Desse total, foram autorizados
USS 890 milhões para a Telesp, USS 570 milhões para a
Embratel e USS 340 milhões
para a Telerj.
Feiras no Rio
Realiza-se de 12 a 16 de
maio, no Sesc, a III InFriburgo, com a participação de 70
expositores e um público de 30
mil pessoas. A empresa interessada deve entrar em contato
com o Sebrae/RJ no telefone
210-2163 (ramais 16, 17 e 19)
ou com o Sebrae de Nova Friburgo (RJ) no telefone
(0245)22-1145. Os estandes
medem 9m2e custam três salários mínimos.
O Sebrae também agiliza a
organização da II InRio, que
se-realiza de 15 a 17 de junho
no Palácio da Cultura. De
acordo com a Assespro, 70%
dos espaços já estão vendidos e
os preços variam de USS 700 a
USS 1.000 para estandes de 6
m2 e 9 m2. Este ano o evento
vai tratar de temas como a defesa do consumidor diante do
mercado de informática e a
questão da pirataria, além de
apresentações técnicas. ~—

no auditório da
Sucesu.
¦ À Ipsum está
modernizando o
ambiente Mumps
de seus clientes. A
partir de um acordo
com a KB Systems,
fornecedora da linguagem de 4a geração SQL para ambientes Mumps, o
cliente poderá ter
no seu computador
as informações
mais transparentes
a níveis gerenciais.

casos registrados no ano
passado

Tipos de vírus
(Brasil em 1992)

Joshi
Stonedl
.Stoned
Cascata
PingPongA
PingPongB

97
65
81
49
63
25
14
8
3
12
2
48
30

.Michelangelo
Dir-2
26
22
Col lor
3
Sexta-Feira
.13
15
5
Brain
1
Flu2'
' f
1575
4096
37
24
,
Rogue;
j2......7
Dir Virus t ; 16
6
1

.Xuxa.;,

Distribui^ao por
drea de atuapao

Financeiro

31

Estatal

25

Servipos

21

Industrial

14

Multinacional

¦ De março para
cá houve aumento
nas vendas de produtos de informatica. A ComputerWare sentiu o
crescimento das
vendas dos produtos importados das
linhas Digital e
Compaq, o que reflete uma corrida
dos usuários ás
compras, para evitar o aumento de
preços com a chegada do IPI.

Michelângelo
¦

Levantamento

aponta hoje cerca
de

1.500 espécies
vírus é um programa que
V_/ tem a capacidade de se reproduzir automaticamente e contaminar outros programas. Ele se
reproduz de forma semelhante ao
vírus biológico, espalhando-se
sem se fazer notar, de forma
transparente para o usuário. O
vírus Michelângelo, por exemplo,
pode ficar incubado por um certo
tempo, já que normalmente ele
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BTREBNAMENTO
E D I
O R A Ç A O ELETRÔNICA
Formação Completa em 63 horas
Módulos: Introd. à Microinformática, Introd. à Programação Visual,
Windows, Word, CorelDraw, Harvard Graphics, Excel, PageMaker,
Persuasion, Uso do Scanner, Operação em Impressoras Laser.
•JMRMAS reduzidas
L I G U

J A ! !

224-6677

Il<
ficar

Módulo lança
TVT 17"
Tkl
IWTTTUSTTUS

:

A Módulo está lançando a nòyã
versão do NoVirus Plus 2.0$.br
DOS/Windows, que além de proteger a máquina contra os vírus, dispensa atualização de versão e impe}
de a execução de programas
piratas. Com uma base instalada de
8.500 cópias, a primeira versão do
produto foi lançada em maio.de
1991 e vinha equipada com uma
placa de hardware adicional. . - l~l •*.; w.
O NoVirus Plus (na versão software) reconhece a contaminaçào
por vírus de boot (carregamento do
sistema operacional), mantendo1 a
limpeza do disco rígido. Ele possui
um programa que permanece residente em memória e evita a contaminação de arquivos executáveis.
Com isto ele inibe a execução de
programas não oficiais na empresa,
evitando a pirataria e a execução do
joguinhos (os maiores responsáveis
pela contaminação). O produtô;'Ç
simples, com mensagens em portüguês e nào há necessidade de treinamento especial para sua operaçãp,
A Módulo informa que para o
usuário do NoVirus Plus é desnecessária a atualização periódica :dtí
novas versões, o que ocorre com
antivírus convencionais. Criada em
1984. a Módulo já lançou 110 mcrcado uma família de sistemas,de
segurança, sendo o principal deles,o
ío.,w
Curió. O preço é USS 149.

pode
causa prejuízos no dia 6 de março (data de nascimento do pintor). Já o vírus Sexta-Feira 13
opera de forma semelhante, apagando geralmente todos os programas que são executados nesta
combinação de dias.
Um vírus pode contaminar a
máquina por contaminação ou
por ação. No primeiro caso ele
ataca as diversas entradas do sistema operacional, como o boot.
Para contaminar essas áreas o
vírus fica residente na memória
RAM aguardando a oportunida-

incubado

de para instalar-se em mais um
programa.
A destruição operada pela
maioria dos vírus, contudo, é feita em programas executáveis, a
partir de uma ação. Como o número de ações é imilitado, dependendo apenas da criatividade de
seus criadores, o grande perigo
reside nesses vírus.
Quantidade — De acordo
com a publicação inglesa Vírus
Bulletin, hoje já existem 1.500
vírus e surgem a cada mês 13
novos de ação. Hoje a existên-

CHIPSET

jtpM

Doação
A Universidade
Federal do Rio Grande do Sul assinou um
convênio com a Microsoft para a doação
de 400 cópias de softwares que vão rodar
nos micros dos laboratórios da universidade. O mesmo convênio já havia sido
assinado com a FGV,
PUC- Rio e USP.

||HB

Mpipij
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Guide 19
Será realizada de 17 a 21 de
maio, no Hotel Sheraton, no Rio,
a Guide 19, a conferência dos
usuários IBM de equipamentos de
médio e grande portes. O encontro vai tratar de sistemas abertos e
processameno distribuído, além
de palestras sobre o Risc 6000 e o
AS/400. A Guide 19 dedicará um
espaço à multimídia, onde estará
presente o último anúncio do System View e uma demonstração do
sistema de resposta audível Callpath & Direct Talk.

Drives

Rede no Pará

Com a mudança
de endereço, a Intercorp está fazendo
uma superpromoção
de toda a sua linha
de produtos. O consumidor pode comprar softwares, micros, impressoras a
laser, mouses, placas
e scanners a preços
abaixo da tabela.

baratos

Para atender a 19 órgãos da adininistração direta e indireta, a Cinbesa (Companhia de Infomática de
Belém) vai interligar sua rede remota com dois sistemas Unisys
U6000/35 e um processador nodal
NP100 da Timeplex. A empresa
concorreu com a IBM, Cobra e
Digital. O desenvolvimento de aplicativos será feito com o Natural/Adabas, da Software A.G., representado pela Consist.

ficar

*ir/

só

Os drives da Toshiba (foto) estão 15%
mais baratos na Tabra. A empresa fornece os drives de 1.2
Mbytes (5 1/4) e de
1.44 Mbytes (3 1/2)
por USS 83sem impostos. Para o mercado OEM o produto
chega a USS 70.

é

coisa
na

lâ

que

não

impressão.
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DISTRIBUINDO INFORMÁTICA PARA O BRASIL
Av. Rio Branco. 251 / 13° - Rio de Janeiro - Tel.: (021) 220-9330 / 240-4658 - Fax.: 240-4088 / 262-8278
Atendemos somente à Revendas. Pronta-entrega em todo o Brasil.
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cia de uma indústria de viru£;ffl
r'J
pode explicar em parte este au-:;
mento. Algumas empresas especializadas em antivírus, por,
exemplo, pagam a quem identi-'
ficar novos vírus, o que acaba^:
estimulando a sua criação. Á disputa pela entrada no mercado profissional dos EUA também tem incentivado o surgi-;
mento de vírus, explicando £
aparição de diversos exemplares
búlgaros. Esses profissionais >.
queriam provar aos norte-ame- l
ricanos a sua capacitação em £
software.

Feira

Queima de
estoque

Qualidade
pode

Textos & Imagens
TREINAMEN TO

nos

Orçamento

MICROS
¦ A coordenadora do grupo de interesse em mutimídia da Sucesu-Rio,
Márcia Almeida,
convida para palestra hoje pela
manhã, sobre processamento de
imagens de documentos e o software Metaview. A palestra será dada
pelo especialista
Marcelo Furtado e
li'-.. t
o grupo reune-se

contaminam

INTEGRADO
¦

Nova

JORNAL DO BRASIL

mostra i

lançamentos!
de

eletrônica l
SÀO PAULO — A Feira de Elè?
troeletrónica aberta ontem n;8
Parque Anhembi, em São Paulòj
reúne mil expositores distribuídos
por 25 mil m2. No segmento dê
automação industrial podem sè[
vistas novidades como teclado i$dustrial, da Ecil Informática, qiie
é à prova d'água, oferece grande
resistência e durabilidade e pòdte
ser ligado a qualquer micro dii.
linha PC. A Altus Sistemas"dé
Informática está lançando o ediltrolador programável AL-2002 dé
última geração, que oferece inter-;
face para rede padrão Ethernet:
Quem também está mostrandcf
controladores lógicos programaveis é a Digimec, que traz modeT
los com tecnologia japonesa.
A União Digital, que represen-í
ta no Brasil a empresa norte-ame;
ricana Altera, mostra uma nova.
versão do programa Max-Plus;:
um software de engenharia com ;
auxílio do computador que roda
sob o sistema operacional Winidows. O programa é totalmente
gráfico e permite construção rde
circuitos lógicos, a compilação em:
pastilhas ou chips e a simulação
de funções, com a localização aui-"
tomática de erros.
Eletrônica — No estande da
Hitech, que distribui componeiir
tes eletrônicos e recentemente foi
credenciada pela Intel como suá
representante para o mercado de
OEM, há chaves para aplicações
em eletrônica embarcada, que'sãò
os itens computadorizados utjlizados em automóveis e módulos
para sistemas de aquisição de dados. entre outros. Esses componentes são cada vez mais utilizados em lunção dos processos de
miniaturização de equipamentos
de aúdio, vídeo e brinquedos eletrônicos.

O vampiro
do rock
:Ozzy Osbourne
pvolta ao Black
Sabbath
Página 8
Não pode ser vendido separadamente
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Forro
Os Raimundos
'house-maxixe'

e

inventam

o

ma^

'forró-core'
e o

Samplers e sintetizador

sai do teclado para as pistas
MARCUSVERASE
PEDRO SÓ

A
/¦ ordem é misturar. Na linha de
r\ frente da MPB, a geléia geral
Ji, JL agora conta com duas novas vilaminas: o forró-core dos Raimundos —
quatro rapazes de Brasília que ouviram o
chamado selvagem do agreste e estão
combinando forró com hardcore — e o
house-maxixe de Henrique Cazes e Leandro Braga, que uniram-se para produzir o
sóm que promete balançar as pistas de
dança em breve. (leia texto à direita)
Frederico, Digão, Rodolfo e Caniço.
Parece linha de ataque de time da antiga
(nos saudosos tempos do 4-4-2), mas na
verdade, são os Raimundos. Originalmente, eles eram uma banda de covers de
Ramones (daí o nome-paródia Raimundos). Até que passaram a praticar uma
inusitada mistureba forró-core e chamaram a atenção da imprensa especializada
ém todo o país. A revista Bizz chegou a
mostrar uma fita demo dos Raimundos
para o produtor americano Jack Endino,
que, ao que consta, achou interessante.
Ninguém pense, porém, que a metamorTose de candango em calango foi difícil.
"A
gente já tinha cara de cearense mesmo. Todo mundo na banda é mó paraiha", explica o vocalista Rodolfo, assim
como o baterista Frederico e o guitarrista
Digão, descendente de nordestinos. Apa(fências e herança genética à parte, a
•transformação só ocorreu por obra e
grade um dos Filhos de Mengele. Explipi
pando: Telo, cantor deste grupo brasilienjse cujo nome faz referência ao sádico
«médico nazista, deu uma composição
paira ós Raimundos. Eles passaram a tocá-la
'nos shows, só
que sem as inflexões MP]Bisticas originais. Em pouco tempo, a
música — O cajueiro — tornou-se o carro-chefe da banda.

fMPICE
Cartas
2
Zozimo
3
Roteiro
."..'."4 e 5
Crise em O mapa da mina
6
Comedia de nonsense ~.....6
6
Caetano sinf6nico
Houaiss libera o dinheiro 7
Exposipao de Sebastiao Salgado 7
Nova edipao da revista Ima
7

revivem a dança sensual

Os
Raimundos
(acima)
ouviram o
canto do
agreste;
Leandro e
Cazes (ao
lado)
levaram a
eletrônica
ao maxixe

Glossário

I.

eletrônico

Seqüenciador: gravador-computador dè vários
canais que armazena as notas executadas, além de dètalhes como a dinâmica, a intensidade e o vibrato
. Samplers equipamento que permite õ armazenahiento de sons e o decodifica, permitindo que seja utilizado
em qualquer região, do grave ao agudo .
Sintetizado» teclado eletrônico multi-timbral (dependendo do modelo, pode ter todo o espectro de
timbres)
Bateria eletrônica: equipamento que reproduz
todos os sons percussivos, permitindo a montagem de
verdadeiros ' naipes de percussão e ritmos
lÉ§tlÉS

-it

LS pistas de dança que se preparem.
A
Em breve, o ritmo que escandalizou o
Rio de Janeiro na década de 20 estará de
volta: o maxixe. Só que o maestro Henrique Cazes e o tecladista Leandro Braga
estão realizando um projeto que vai deixar de cabelo a pé a igrejinha mais conservadora da MPB. Cazes e Braga criaram o house-maxixe, uma releitura da
música que sacudia os quadris das melindrosas através da ótica eletrônica. "Queremos fazer música brasileira com muito
peso. Eu e o Leandro Braga já conversamos há muito tempo sobre como a maioria dos tecladistas brasileiros não utiliza a
eletrônica em toda a sua capacidade",
explica Cazes. Para detonar o projeto,
estão sendo utilizados equipamentos de
última geração: seqüenciadores, sintetizadores, samplers e bateria eletrônica (veja
"Uma
de nossas idéias é
quadro abaixo).
um banco de samplers de sonoridades
brasileiras e de gravações antigas que
possamos reproduzir", diz Cazes. Assim,
pode-se hipoteticamente juntar em uma
mesma fita as sonoridades de Jacó do
Bandolim, Pixinguinha, Canhoto e Wilson das Neves. Ou seja, uma banda para
purista algum botar defeito. Será?
"Estamos mexendo em ninho de marimbondo, pois o risco é do pessoal do
choro ficar horrorizado e o pessoal do
house não entender nada", especula Cazes. A pesquisa analisou a polca, o lundu
e maxixe, e se fixou nesta última por ser
um ritmo dançante e não ser tão sacralizudo pelos puristas, como o choro.
¦ Continua na página 8
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Conheça a mais nova boutique do brlouterias e acessórios de Ipanema.
Aproveite para presentear a Mamãe,
20% de dasconto até 08/05 para compras à vista, em dinheiro ou cheque
Aceitamos Cartões de Crédito
Rua Visconde de Pirajá, 414 L| 113
OUARTIER IPANEMA
g 687-4836

I

MOSTRA

DE

AR

V
LinhosC*
Fabricamos o que I
vendemos

A

PELO
Descontos de:

Classificados

as

RIO DE JANEIRO CENTRO Rua do Ouvidor, 60
S/1005- RuaSenador Dantas, 117-S;Loja21 9- Rua
Acre 77 S/902 COPACABANA Rua Barala
' doRibeiro,
370 L|. 327 (Shopping Apart Hotel)
¦ IPANEMA RuaViscondodePira)á,550 SubsoloL|
126
LARGO
UO MACHADO Rua do Catete 311
*, S/401(Ed CmeraaS
Luiz) TIJUCA. Shopping 45
S/1306 MEIER- Rua Dias da Cruz, 215 S/707
,(Galena BAnorj) I. DO GOVERNADOR Eslr do
Galeão, 2 701 S/1' 208 (Centro Com Sla Cruz)
MADUREIRA Est da Portela, 99-Sla 720 (Centro
Com Polo \) NITERÓI Niterói Shopping 1 Piso-Lj
115 ALCÂNTARA. Rua João CEZARINO, 227 SI
101 (R da Feira Ponto Final 531) ICARAÍ Rua
¦MoreiraCésar,26
Lo|a 112(TradeCenter) JUIZ
DE FORA Marechal Center 1 Loja 301

PROMOÇÃO

DO

ANO,

TRIGESIMO

ANO.

Casa Caiada,
Casa Rosada,
Tapetes de Tear

¦ M. Claudia.
¦ Praia do Pinto

19 93
Disque

JB

feí»
anos
s interpretação livre do iim estilo
CãsaShopping. Rio Deeign Contar . Conde de Bonfim, 501. Vis. Pirajá, 452, Campinas - CeI. Quirino, 367

(021)580-5522
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No Rio Design Center, arquitetos de vários países
da América Latina mostram seus projetos e obras
mais importantes, numa exposição organizada
pelo Museu da Casa Brasileira. Você poderá ver
também os trabalhos premiados pelo IAB/SP de
1992. A mostra ocupa os 4 andares do shopping que
há 10 anos tem um compromisso com a estética.
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Porque,
quando, como
e onde ir.

I

t

M I

N

I \

|

UM NOVO CONCEITO
EM BOUTIQUE FECHADA

O
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Organização:
MUSEU DA
CASA BRASILEIRA

Rio Design Center. 10 anos de compromisso com o estUo.

IAB/SP

AV. ATAULFO DE PAIVA, 270 - LEBLON - RI

JORNAL DO BRASIL

B
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CARTAS
Divulgação
Mais

shows

internacionais

Causou-me surpresa ler no Caderno B
declarações deturpadas quanto a meu de—smtefesse-em-fcalizar eventos uu cidade do
Rio de Janeiro.
Em 1992, a DC Set gerou investimentos
de USS 3 milhões em eventos no Rio de
Janeiro, além de, nos últimos quatro anos,
ter sido responsável por mais de 80% das
tumês de artistas internacionais no Brasil,
com passagem obrigatória pela cidade,
que. apesar de ter
sua imagem tão prejudicada pela imprensa internacional, .continua sendo
maravilhosa. O que
declarei por telefone
foi que, para o sucesso de qualquer
empreendimento.
11110 basta apenas o
Ô empresário
apoio informal dos
órgãos públicos,
mas entendimento, boa vontade e a disposição de um trabalho conjunto e eficaz,
como ficou demonstrado com o sucesso da
apresentação de Jose Carreras em Curitiba. Infelizmente, 110 Rio, o poder público
não tem correspondido ao atendimento e
facilidades para a iniciativa privada continuar investindo em eventos culturais.
Nos últimos anos, jamais tive apoio de
qualquer órgão público. O meu respeito
pelo.prefeito César Maia não se deve apenas ao fato de ser ele o primeiro administrador disposto a trocar idéias com promotores de eventos. Tendo sido recebido pelo
prefeito em audiência dia 19 de março.
. levei' 'a seu conhecimento minha preocupa-

no

Rio

ção quanto à pouca disponibilidade de
espaços destinados à realização de eventos
dc-gfciuvjc püiLurColoquei üindii à ciisposição da cidade e da prefeitura nosso knowliow para construção de anfiteatro, com
investimento de USS 4 milhões, custos cuja
responsabilidade seria da DC Set Promoções e Water Brother Productions, com
investidores internacionais.
Estamos desenvolvendo o projeto de
Ricardo serpa vinda do megaespetáculo de Jean-Michel Jarre ao Rio,
conforme foi noticiado em primeira
mão pelo JORNAL
DO BRASIL no dia
8 de março, por ocasião da visita a Londres da assessora especial de promoções
e eventos do municíDody Sirena
pio que, em reunião
com Mel Busch, empresário do artista,
reafirmou o interesse da prefeitura em
abrigar o evento. Apesar de já termos sido
contatados por outras cidades brasileiras e
latino-americanas interessadas, mantivemos o Rio como palco.
Finalizando, gostaria de deixar registrado meu interesse em continuar trazendo
grandes shows para o Rio de Janeiro,
aproveitando a oportunidade para informar algumas de nossas realizações programadas para 1993, a saber: Ziggy Marley (2
de junho). Antrax (15 de junho), Liza Minelli (última semana de agosto) e Mikhail
Barishnikov (novembro). Dody Sirena, empresário e promotor cultural, Rio.

O apresentador Clodõvil
'brega-gold'
Cena
Há dias, em frente à televisão, vi uma
cena que me deu vontade de quebrar o
aparelho: um costureiro, fantasiado daquilo que supõe ser um lorde inglês, fingia
entrevistar pobres incautos em um décor
com todos os clichês do nóuveau-richisme,
temperados por toques de boudoir de velha
cafetina.
O costureiro levou seus alfinetes e, ao
invés de entrevistar, espetava seus convidados. A pretensa finesse do ambiente era o
exato contrário das maneiras do anfitrião.
E este, apesar da desinformação que manifestava ostensivamente, pôs-se a discorrer
sobre matérias de complexidade que suas
agulhas e linhas sequer vislumbram. Temas
políticos e econômicos foram objeto de
uma série de sandices. E quando o moço
por demais se entalava naquilo que não
entende, apelava para os domínios do mistico e das divindades descartáveis que andam por aí,
Da dinâmica das entrevistas, nem é bom
falar: imperavam a agressão gratuita, a
fofoca e constrangedores detalhes pessoais
sem a menor relevância. Quanta pobreza
de idéias, de boas maneiras, de inteligência
e sobretudo de ética. Tudo isso naquele
décor Brega Gold. Sueli Damasceno, Rio.

Sindicato responde
Em resposta à carta do Sr. André
Branco, publicada 110 Caderno B em 13/
4/93, cumpre-nos, antes de qualquer outra consideração, lamentar que o referido
senhor nunca tenha demonstrado aos diretores do Sindicato de Artistas e Técnicos sua indignação. Uma vez que é freqüentador assíduo de nossa sede poderia
fazê-lo pessoalmente, pois sempre foi recebido pelo nosso advogado quando solicitava audiência.
Quanto ao debate da Casa da Gávea, é
de se esclarecer que a memória do Sr.
André falhou, pois naquela ocasião não
lemos papel algum com as categorias (artistas e técnicos) que fazem parte do Sa"esquecimento", coted/RJ. Não houve
mo quer o Sr. André, mas apenas
chamamos os figurantes em TV de comparsaria, termo comum à gente de teatro.
Também não é verdade que nosso objetivo tenha sido o de ganhar a eleição a
qualquer custo. Queríamos, sim, ganhar
a eleição, tal como queriam as demais
chapas, mas não a qualquer custo, pois
todos os membros de nossa chapà são
pessoas sérias e honestas. Olha quem são:
Beth Pinho, Teresa Mascarenhas, Jayme
Del Cueto, Milton Gonçalves, Carlos
Gregório, Irving São Paulo, Mauro
Mendonça, Stepan Nercessian, isso para
citar só os conhecidos da TV.
A forma de avisar à categoria da realização das eleições, se o Sr. André não
sabe, está prevista em lei. Ninguém foi
pego de surpresa, até porque há muito
uma eleição para o Sated/RJ não era tão
disputada. A alegação do Sr. André de
que não havia tempo'para se formar uma
chapa bem representativa da categoria

foi desmentida fljcla
expressiva votaéíio
na chapa vitorijpsa
(80% dos votq;s:).
Além disso, as aliapas concorrentes
abrillrantarãm aemele pleito, pois eiiairi
Rosam a ria
compostas de colegas
Murtinho
respeitados e tajnibem representativos. Na verdade, talytz
tenha gerado a indignação do Sr. Anitirè
o fato de não havermos aceito a cria&áo
de uma chapa única (proposta no debate
da Casa da Gávea), pòis entendemos |ue
democracia se exercita em eleições 4i,T1
"cartas marcadas". A chapa única,!1,ao
que se saiba, só beneficia os autoritárias,
que há muito saíram de moda (graçais a
Deus!).
|
Registre-se ainda que o Sated/RJ sdmpre procurou amparar os membros <da
categoria, e qundo é denunciado por sffts
membros o desrespeito nas relações2<Je
trabalho, agimos de acordo com a lei. Jpm
infelizmente não
relação às convocações,
"carta impressa"
a cada
podemos enviar
associado (são 12 mil), nem promoyèr
publicações dispendiosas. Mas, tenjos
certeza, chegará o dia em que poderemos
também fazer publicar editais em órgãos
do nível do Sr. Àndré, pois, por enquanto
a categoria fica sabendo de nossas ativiçlàdes e conquistas através de boletins (cjue
são enviados aos teatros e télevisões \—
para afixar nas tabelas). É só freqüentadas
coxias de teatros para saber. Por últinjio,
parabenizamos o missivista por estar fcm
dia com suas obrigações. Rosamari^ Miirtinho, presidente do Sated/RJ, Rio;
j
As cartas serão selecionadas pata publicação no tot,!o
ou em parte entre as que tiverem assinatura. ncjSme
completo e legível e endereço que permita contlrmafcSo
próvia.
/:'•«
| ;
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CRUZADAS
I
¦
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Carlos da SHua

HORÓSCOPO
¦
I
ÁRIES» 21/3 a 20/4
Você terá uma terçafeira com indicadores
tranqüilos, se buscar
dissociar seus problemas com pessoas próximas, da vivência rotineira. Agindo de forma mais
alheia aos pequenos transtornos, você recuperarásua tranqüilidade também no amor.

TOURO • 21/4 a 20/5
m
O momento que você
vive indica transformações e mudanças que
farão recompensado diante de perspectivas novas. O dia deve se transcorrer de forma favoràvel, especialmente quanejo você se encontra prór
ximo de excelentes mudançps.

GÊMEOS* 21/5a20/C_
Quadro que mostra excelehte condicionamento material, razão \mm
mats
para que você encare >- uirlfl Hp fnrmarevisão
otimista. Tudo ao seu redor leva a uma
de comportamento que lhe será benéfica, prgeure não agravar tensões no trato amoroso.

CÂNCER* 21/6a21/7
Dia de equilíbrio em
seus assuntos de trabalho e nos interesses
tinanceiros mais imediatos. Manifestações importantes de apoio e ajuda por parte de uma
pessoa ligada por antigos laços de amizade ou
parentesco. Noticias agradáveis no amor.

LEÃO • — 22/7 a 22/8
Procure hoje, leonino,
agir de forma mais
ã
equilibrada do que
rotineira. Marte o condiciona a atitudes corajosas e a uma intensa atividade. O ponto negativo
seria a impulsividade que, moderada, poderá lhe
dar um excelente dia afetivo.

VIRGEM* 23/8 a 22/9
A partir da metade desta terça-feira, você viverá um quadro de intensa prooura de segurança material, o que
poderá moldar suas ações. Procure não agravar
problemas de relacionamento com os mais intimos. O momento é instável no amor.

LIBRA* 23/9 a 22/10
Indicações de forte e
favorável disposição
para assuntos que dependam de sua iniciativa e de participação na
rotina. Vivência afetiva que se fspft em quadro de
valorização de todas as suas ações. Apoio do
pessoas próximas.

ESCORPIÃO* 23/10 p 91/11
Indicações que mostram um quadro de;prevalència da Lua em seu
,
signo a moldar efetiva e diretamente o seu comportamento diante de situações complicadas.
Procure agir de fortil*! conciliadora na vivência
doméBtica. Romantismo e afetividade.

SAGITÁRIO * 22/11 P_21í!2
Você terá uma terça-feira bem a seu gosto, com
acontecimentos que
exaltarão sua personalidade e lhe darão lugar de
destaque onde você estiver. Um bom relacionamento com pessoas idosas se molda em torno de
seu dia. Harmonia afetiva e entendimento.

CAPRICÓRNIO* 22/12 a 20/1
Regência muito bem
disposta para os seus
interesses materiais.
Você é beneficiário de um quadro que potencializa ganhos e valores. Há uma forte disposição no
sentido de fazê-lo merecedor de atenção por
parte de pessoa do sexo oposto.

AQUÁRIO * 21/1 a 19/9
Você dispõe de influência possível de fazê-lo
solucionar pendências
e encontrar hoje uma salda factível para problemas que há muito o angustiam. Seja mais dado
no relacionamento pessoal com pessoas de seu
agrado. Carência afetiva.

PEIXES* 20/2 a 20/3
Regência que mostra
um quadro de permanência de alguns fatores favoráveis que estarão agjndo sobre seu
psiquismo. Procure usar de sua papacidade criadora para mudar a rotina em beneficio de sua
vivência em família e para o amor.

¦
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HORIZONTAIS — 1 — tufo semelhante a aroTÍito.
composto de numerosos grãos ou fragmentos de palagonita, vidro basàltico alterado, além de fragmentos du
augita e olivina, e micrólltos de plagioclâsio; Ifl,, —
áe
grilhão com um tijolo de lerro na extremidade quoa
atava aos pés ou às pernas dos presos; pedra lisji —e
1
riQs;
í
no
leito
dos
arredondada que se encontra
álcool que tem a hidroxila ligada a um carbono de diípta
ligação, e que é um tautômero de um aldeido ou de ijnja
cetona: 12 — massa de diversas composições qup.
endurecendo com o calor, veda inteiramente as f
dos aparelhos de destilação e impossibilita a !
substâncias voláteis contidas em frascos,
matrazes etc.; 13 — uso cotidiano; variedade de ligo
branco e grande; 14 — bolo, do tamanho de uwla
laranja, leito de arroz fermentado ralado em peçlrji.
diluído em água açucarada e servido como refrígrrante; 16 — deusa do casamento, do mundo infeijior.
da morte; 17 — diz-se do oficial que passou pâiós
postos de soldado, cabo e—sargento, sem haver cursíido
vocábulo tupi-guarani pue
estudos superiores; 20
entra na composição de palavras —brasileiras, c faue
do oifixá
como verbo indica correr, fugir; 21 variante
Xangô, considerado o mais velho (pl.); 22 — segundo
Sartre. usar processo pelo qual a consciência, exerejendo o modo de ser que lhe é próprio, torna para-si o pue
é em-si, e o anula; 25 — atribuição dÓ.'oarát,frj de
verdade ou falsidade a uma asserção sern que» tal
atribuição se faça acompanhar de certeza;' idéia Sem
fundamento; 26 — sentimento complexo e confusa do
nosso organismo individual; 28 — o ovário e a trompa,
liçpda
considerados como dependência do útero; coisa
a outra, considerada como principal; 29 — emj tal
quantidade; 30 — atributo representado pbr peijuenos pedaços de carvão (em heráldica); qualquer cèisa
cujo contato oferece perigo; 31 — instrumento múf^co.
formado por uma tripa retesada num arcd' e qud! os
indígenas sul-africanos fazem vibrar sopran8p-a fo*temente por uma pena de avestruz. n „
VERTICAIS — 1 — dizia-se de um nobre encnrtogoào
de qualquer serviço no palácio de um soberano, oil de
um nobre cuja residência tivesse o titulo de palácio;
pequena porta de metal adaptada ás aberturas na porte
interior dos anteparos. para estabelecer a comunicaclio
de um para outro compartimento; anteparo de madfcira
janela, permitido
que resguarda exteriormente uma fora;
que se veja somente de dentro para lótus3 —e alcalóide
casca
do
que apreamorfo. que se encontra na
—
senta em solução diluida fluorescència violácea; •} —
5
primitivos habitantes de uma região, 6 indígenas:
(mit.) criadora da inspiração oracular; — que pertenèe
ao hemisfério ocidental, á América;'—que provem oàs
que não spf/e
formações geológicas recentes; 7
diz-se da folha éuja
diminuição, que não foi modificada;
—
margem não tem recortes; 8 palavra que se antcpòu
ao nome do vodum para identificar —o antepassado dei/imeia pipa: If —
cado; 9 — colas amargosas; 15
o canto, ics
pequeno trecho de música que acompanha indepenqendesafios e cantorias, e que. desenvolvido
temente da cantoria, originou um gênero musical sfjjrtanejo de canto e dança; 19 — reduzir —a pequeno numfero;
abrir claros em; 23 — tatu-bola; 24 haste de maijeira
ou ferro quo se introduz em orifícios feitos no crápio.
du pma
para estudo da topografia cránio-cerebral;27 parte
dobradiça, que se embute na madeira; — uma
designações de uma divindade feminina hindu,
conhecida como Durga (a inacessível), —esposa do
Xiva, terceira divindade da trimúrti; 29 porco.
CHARADISTAS DE ALÉM PARAÍBA
JP"
Enviamos o nosso abraço ao confrade LACIR FÇfl
RAZ, um dos baluartes do charadismo de AÍém
Paraíba. ,,,
CHARADA EM TERNO
|ft
1. Não é SEGREDO, disso eu já bem sei;
i
Sei que TAMANHO não é documento.
rei
todo
o
ou
Seja grando pequeno,
Na MAJESTADE é que se faz portento. CHICO SILi] «
VA — Niterói
CHARADA INVERTIDA (igual de Irás para fijente>
í
2. Um SOM desagradável pode provocar IRAS.J6L.
—
í
FELIX BARRETO Rio
CHARADA ENIGMOGRAMA \ (adição ou supressão de letras) .? *
3. Mestre ATENAS; quem PROCURA A SOLIDÃO {mo
pára em ESQUINA para conversar. 7(-1,7)5. ARQOS
— CEC — Brasilia
?
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR \ »
—
ta;
au!;í6ir,
agerasia;
capicongos;
HORIZONTAIS
ura; stat; urubeba; agras; ran; noas; ab, se; gi, oijar;
J
ova; pe duro; saquaremas.
VERTICAIS — cafumangos; agar; pe: ira. cablus;
ost; ni; gaster; sertanejos; iabas; aura; sb; raso; gjjva;
ater; bade; upa rum; aq; ra. CHARADAS PARAGÓGICAS. 1. rabt/rabino, 2. dispa/disparo. 3. mano/mjnobrar; 4. arca/arcabuz.
—<:—
Correspondência para*. Rua das Palmeiras, 57, ap.
4 — Botafogo — CEP 22.270-070

JORNAL DO BRASIL
Cara

de chuchu

Das duas, uma: ou a imprensa anda sofrendo
de alucinação coletiva ou a ministra do Planejamento, Yeda Crusius, consegue ser mais instável
do que o governo que integra.
"k k k
Na terça-feira da semana passada, a ministra
teve uma reunião à tarde no Planalto de 40
minutos com o presidente Itamar Franco para
lhe comunicar que estava desembarcando do govomo.
No diãTsegumte, íLnoite, recebeu em casa a
ministra Luiza Brundina. o ministro WalterBarelli e o lider do governo Roberto Freire, entre
outros, para relatar-lhes a conversa com Itamar
e reiterar a disposição de deixar o governo.
Na quinta-feira, foi a vez do secretário de
Planejamento e Avaliação do ministério, Paulo
Renato Marques, despedir-se dos colegas e inforo boné.
má-los que tinha pedido
•k ± -k
Ontem, os jornais publicavam declarações da
ministra Yeda Crusius dizendo que não está demissionária e pretende continuar o seu trabalho
normalmente.
* * *
Fica todo mundo, repórteres e leitores, com
cara de chuchu.
Acinte
• Ouvido textualmente no fim de semana de um figurão
da indústria farmacéu tica:
— Apesar da brigalhada com o governo,
n unca se vendeu tanto com preços tão altos.

Data
Festeja hoje 25 anos de
idade o sanduíche llig
Mac.
Com I I bilhões de unidades vendidas, tornou-se
o símbolo da rede MacDonald's em todo o mundo.

Zózimo

Adriana Bôscoli
E basta
mmm

Alcance
Ninguém entendeu
o alcance da medida do
prefeito César Maia estampando no verso da
tabela dos táxis uma
foto do presidente Itamar Franco.
É sugestão para que
eles andem devagar.

i
11 i11 *:v*e.'f.S
•X*--''*: ¦¦ •vjwSpiv.

Se vier a deixar o
PT, a ministra Luiza Erundina encontrará abertas, entre
outras, as portas do
PP do ex-governador Álvaro Dias.
Com carta branca
para sair candidata
pelo partido ao governo de São Paulo.
Para breve
A julgar pela ladainha chorosa de todo o comando do.
PMDB nos últimos
dias, o Vaticano ainda não sabe mas está
muito próxima a canonização do primeiro brasileiro.
São Orestes.

Linha dura
A CNBB deverá encerrar a sua asseinbléia-geral de Itaici
na próxima sexta-feira divulgando um documento de critica severa à ética no pais.
Desde a dos politicos à dos programas
de TV.
Vai ser o assunto
do noticiário do fim
de semana.

Virada
O governo francês detonará nos
próximos dois anos
um dos maiores
programas de privatização do mundo ocidental.
Já escolheu até
quem tocará o processo.
O prefeito de Paris, Jacques Chirac.

Vem a ser a griffe de
jeans que lançou no mundo
da moda a deslumbrante
Claudia Schifíer.

¦Sem
Carro e Moto

as mm
LENTES HlJLTICON

i
J
n
EU NAO SOU EU MESMA
•l TJ^v/
Leda Bresciani
mergulhadora
Multifocais
de
Contato
Lentes
fluorcarboiiiuias, desenvolvidas por
Leonel do Canto c Mello a partir de
tecnologia alemã, com participação
do Dpto. de Física
. Uso Constante Ja USI:
. Garantia de Adaptação
. Segurança Absoluta •

Parada
obrigatória
JB.

IP
s
Jilted'

i

ill^

Agito
Os meios publicitários paulistas andam
agitadissimos com a
demissão na semana
passada do diretorcomercial da Editora
Abril, Antônio Sabino.
Originalmente diretor-comercial da Veja e depois de toda a
Abril, Sabino tinha de
casa 27 anos.

Dente de
• Mobilizado para escarafunchar o esquema PC
Farias na Bahia atrás de
provas que incriminassem
o governador Antônio
Carlos Magalhães, o governo federal acabou atirando no que viu e acertando no que não viu.

coelho
Tinha efetivamente
dente de coelho.
No caso, Sílvio Morais
Coelho. •k
k k
Vem a ser irmão e coordenador da campanha
eleitoral do ex-governador
Nilo Coelho.

TAPETES
arraiolos
GAM.KIA CINEMA
STAR COPACABANA
ia Barata Ribeiro. 502 Ij. 1
rd.: 256-2035

Fantástico
O Fantástico de domingo exibiu unia repor(agem estrelada por Fátinia Bernardes sobre a
inflação no Brasil ,que
faz jus ao nome do programa.
Está lá: pelo preço dc
uni fogão um ano atrás
— OS 250 mil — compra-se hoje um pote de
vidro para guardar mantimentos.

Idéia fixa
O ex-ministro Jorge Bornhausen jantou sábado no
Rio com um garfo na mão e uma idéia na cabeça.
Promover uma intervenção no PFL do Rio.
Antes que o último a deixar o partido aqui apague-a
luz.

A prefeitura do
Rio promoverá em
breve o dia da vacinação infantil.
O prefeito César
Maia resolveu movimentá-lo comparecendo aos postos
de vacinação vestido de Tartaruga
Ninja.
mmm

RODA-VI VA
No Rio, lie férias, Richard Picasso, neto do pintor:""
Daniel Filho mostrará boje cm sessões contínuas a partir
das 18 horas na Casa de Cultura Laura Alvim o piloto da série
de TV Confissões de uma adolescente, de Maria Mariana c
Euclides Marinho.
Está aberta no ótimo restaurante Swi.ss Made, em
Araras, a temporada de raclctte.
O Centro Cultural Banco do Brasil será palco a partir
de amanhã, às IShltO. de Cantos e dam/as tia Renascença.
Mirtia Gallotti e Vânia Badin voarão na sexta-feira
para uma temporada em Nova Iorciue.
A galeria Idea movimenta hoje o Hio Design Ceiitcr
com a inaugurarão da mostra Vidro Verre Vitro Glass-, Estão abertas até o dia 25 de .junho as inscrições-para
o concurso de trovas e poesias, criado pelo professor
Antenor Vianna.
O embaixador Kouald de Moraes Sinall assumirá a missão
diplomática do Brasil em Cambcrra acumulando com a dc
Wellington, Nova Zelândia.
Para o seu lugar em Los Angeles irá o embaixador
Carlos Garcia.
É para apresentar as cerâmicas do italiano Fábio 1'iscojiri o
coquetel que Isadora Oiticica (leia-se Larmoil) oferreerá'na
quinta-feira.
Maria Roberto decolará em breve para uma telitpOrada em Nova Iorque.

Claro
Certamente na falta
do que fazer, o presidente Itamar Franco
irritou-se com a exposição de sua foto no
vidro dos táxis do Rio.
Para Itamar, a foto, no verso da nova
tabela de preços, associa a sua imagem à
inflação.
*!• •!* *1*
Se não fosse a foto,
é óbvio, não ocorreria
a ninguém vincular o
governo à inflação.

Zózimo Barroso do .Imoral <• l're<l Sn ter

"Mulher"
/
E o tema da exposição fotográfica
de hoje às

CASA JULI0 ¦ 55 ANOS
LAVAGEM E RESTAURAÇÃO
DE TAPETES E CORTINAS
VENDA DE ARRAIOLOS C/ PREÇOS
PROMOCIONAIS
TEL 295-7830 - 542-7498

MULficON
À venda na
Contactus Óptica
Av. Ataulfo dc Paiva 1079, Lebion, Rio - td:259 3640

JORNAL DO BRASIL

Boa presença
O Brasil tem tudo para fazer bonito no grande
leilão de arte latino-americana que a Christie's
promoverá nos próximos dias 17, 18 e 19 em Nova
Iorque.
Estará representado por oito artistas num acervo de mais de 200 pintores das três Américas.
Portinari — duas telas, uma das quais pelo preço
mínimo de 350 mil dólares —, Di Cavancanti, Bandeira, Vicente do Rego Monteiro, Siron Franco,
Mabe, Reynaldo Fonseca e Jorge Eduardo.
* * *
_____—
Os marchands da praça estãO-ouriçados e pelo menos três deles já têm passagem marcada para Nova
Iorque.
Um leva a autorização de um cliente para arrematar pelo preço que for o quadro Mulher com crianças, de Portinari.
Colocado à venda, curiosamente, por um colecionador do Rio.

Esta coluna não desiste; insiste.
Olho no jogador Dener, da Portuguesa dc
Desportos.
E craque.
O quarto gol marcado por ele no sábado
contra o Santos é antológico.
* * *
Vendo e revendo no
domingo o lance e os
closes de Dener na TV
Cultura, em São Paulo,
o jornalista Armando
Nogueira percebeu no
atacante o mesmo
olhar oblíquo e maroto
que diferenciava Pelé
dos demais jogadores.
¦ ¦ ¦
'Marketing'

- ifr if y1
KI I1 i 1 * ' •*
1
i '

A embaixatriz do Brasil em Riyad. Rosita Villarinho Pedroso, pôde sentir na pele há dias o radicalismo fanático dos costumes locais — no caso os da
Arábia Saudita.
Saiu à rua sem usar a abaia — o pano que cobre
cabeça e rosto das mulheres — e acabou detida
pela policia.
Importunada, agredida e destratada verbalmenle. foi colocada no carro como uma delinqüente e
levada à delegacia, onde levou outro sabão.
* k *
A embaixatriz não tira mais a abaia nem para
dormir.
¦ ¦ ¦
Sonho
A bonita Valéria Monteiro, já radicada em Nova Iorque, está movendo céus e
torra para conseguir estrelar
a próxima campanha publicitaria da marca Guess.

Estrela
Já está novamente
em Nova Iorque a
atriz Sônia Braga.
Passou semanas no
Arizona filmando
Roosters, ao lado de
Eddie Olmos, sob a direção de Robert
Young.
Pintará nas telas
até o final do ano.
~ ¦ ¦ ¦
Craque

De mudança

Fanatismo

no

terça-lcira, 4/5/93 o 3

B

19 hs no Shopping da Gávea.
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Coreografia Rodrigo Pederneiras
Música José Miguel Wisnik • sobre obra de Ernesto Nazareth
TlEATHeCMUNlCIBU.
7 a 9 de Maio
Venda antecipada na bilheteria do teatro
Informações pelo tel.: 297-4411 R. 117

RECEBIMENTO DE PEÇAS
Ainda estamos recebendo objetos de arte para
o 2° grande Leilão da temporada/93
LEILÃO: DE 22 A 29 DE MAIO/ÚLTIMOS DIAS
Se você tem quadros nacionais e estrangeiros, tapetes orientais, pratas,
porcelanas, cristais, móveis, jóias, peças sacras, marfins e objetos de época,
entre em contato conosco o mais breve possível.
Oferecemos:
A menor comissão, pagamento quase imediato,
seguro total das peças e sigilo absoluto.
Rua Pompeu Loureiro, 27-A - Copacabana
Tels.: (021) 235-7141 e 255-3993 - Rio de Janeiro
Fax.: (021) 255-3293 (Sede Própria)
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Faria
conv. esp.; CÁSSIA ELLER
terça • quarta às 23 h ;
Reservas * 64t- 9Ô46
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O Banco que está a seu lado.
Informaçõ**: (021) 295-3044
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AUGUSTO

Classificados
A MORTE E A DONZELA
de ARIKi. DORFMAN
direção JOSÉ VV1LKKR
produzida por
HECTOR BABENC0 - FRANCISCO RAMALH0 JR
TEATRO CLARA M N E S
• Shopping da Gávea 13° Piso - Rua Marques de São Vicente, 52 - tel.: 274 9696
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JORNAL DO BRASIL

B/ROTEIRO

PERFUME DE MULHER (Sccnt of a woman),
de Martin Brest. Com Al Pacino, Chris 0'Donnell.
James Rebhorn e Gabrielle Anwar. Metro Boavis_!a-{Rua do^Pn55eroT6?~— 240-1291), Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
255-2610), Largo do Machado-1 (Largo do Machado. 29 — 205-6842): 13h20, 16h, 18h40,
21 h20. Club Cinema-1 (Rua Coronel Moreira
César, 211/153), Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 15h40, 18h20. 21 h. (Livre).
Militar cego amargurado contrata jovem universitário para passar um fim-de-semana em Nova
Iorque, no qual pretende um acerto de contas
com a vida. EUA/1992.

CINEMA
B

ESTRÉIA
? ?
MADAME BOVARY — De Claude Chabrol. Com
Isabelle Huppert. Jean-François Balmer, Christopbe Malavoy e Jean Yanne. Roxy 2 (Av. Copacabana. 945 — 236-6245): 16h30, 19h, 21h30.
(12 anos).
Adaptação fiel do clássico de Gustave Flaubert. A
sonhadora Emma Bovary. infeliz no casamento e
oprimida pela vida provinciana, busca a felicidade
com amantes e naufraga em dívidas. França/
1992.
VENCER OU MORRER (Nowhere to run), de
Robert Haimon. Com Jean-Claude Van Damme,
Rosanna Arquette e Kieran Culkin. Ari-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895). RioSul (Rua Marquês de São Vicente. 52 — 2744532): 14h40, 16h30. 18h20, 20h10, 22h. StarIpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 5214690): 14h40, 16h30, 18h20, 20h10, 22h. ArtFashion Mall 2 (Estrada da Gávea. 899 — 3221258): 16h30, 18h20, 20h10, 22h. Pathê (Praça
Roriano, 45 — 220-3135): 12h40, 14h20, 16h,
17h40, 19h20, 21 h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-3628): 14h20, 16h. 17h40.
19h20, 21 h. Windsor (Rua Coronel Moreira César, 26 — 717-6289), Star SSo Gonça/o (Rua Dr.
Nilo Peçanba, 56/70 — 713-4048), Campo
Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394-4452),
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 2549578). Art-Madureira 1 (Shopping Cenler de
Madureira — 390-1827): 15h30, 17h20. 19t)10,
21 h. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11,
2 150 — 325-0746): 17h20, 19h10, 21 h. AriPlaia 2 (Rua XV de novembro. 8 — 718-6769):
15h, 17h, 19h, 21 h. (12 anos).
Sam foge de ônibus da prisão e precisa se esconder, conhece Clydie que necessita de apôio na
luta contra corruptos corretores de terra. Ele se
esconde em sua fazenda e juntos combatem as
táticas imobiliárias. EUA/1992.
DEPOIS DO AMOR (Après 1'amour). de Diane
KuryS. Com Isabelle Huppert, Bemard Giraudeau
e Hippolyte Girardot. Star-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h, 16h. 18h,
20h. 22h. Estação Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653): 16h, 18h, 20h, 22h.
Bruni- Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 2548975): 15h. 17h, 19h, 21 h. Art-Fashion MaII 1
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 15h40.
17h50, 20h, 22h10. (10 anos).
Escritora de 30 anos, dividida entre dois amores,
alimenta sua solidão com anotações diárias que
pretende usar em próximo romance. França/
1992.
SOMMERSBY • O RETORNO DE UM ESTRANHO (Sommcrsby), de Jon Amiel. Com Richard Gere. Jodie Foster e Bill Pullman. São Luiz
2 (Rua do Catete, 307 — 285-2296), Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048):
16h. 18h, 20h. 22h. Palácio-1 (Rua do Passeio,
40 — 240-6541): 13h30. 15h30, 17h30. 21h30.
Barra-3 (Av. das Américas. 4.666 — 325-6487):
15h30. 17h30. 19h30, 21h30. América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 264-4246): 15h30,
17h30, 19h30, 21 h30. Madureira-2 (Rua Dagmar
da Fonseca. 54 — 450-1338), Ilha Piaza-1 (Av.
Maestro Paulo e Silva, 400/158), Icaral (Praia de
Icaral, 161 — 717-0120): ISh. 17h, 19h, 21 h.
(12 anos).
Quando Jack Sommersby surge da floresta para
resgatar sua vida depois de uma ausência de sete
anos, pronuncia-se a dramática mudança que vai
ocorrer em sua cidade natal e em todos que
vivem ali.

SEMPRE AOS DOMINGOS — De Giuseppe
Tornatore. Giuseppe Bertolucci. Francesco Barilli
e Marco Tullio Giordana. Com Philippe Noiret,
Ornella Muti e Maria Maddalena Fellini. Estação Botafogo/Sa/a-2 (Rua Voluntários da Pátria,
88 — 537-1112): 21 h30. (14 anos).
Quatro episódios tendo como cenário a província
da Itália. Itália/1992.

Rosanna Arquette e Jean-Claude Van Damme atuam juntos em Vencer ou Morrer
Biografia do polêmico líder negro assassinado em
do inglês, mas a política sai de cena quando um 17h30, 19h30, 21h30. Barra-2 (Av. das Amóri1965, aos 39 anos. e as principais etapas de seu
dos guerrilheiros se apaixona pela noiva do refém. cas, 4.666 - 325-6487): 16h30, 17h30, 19h30,
percurso na luta contra o racismo. Baseado no
Inglaterra/1992
21h30. Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 —
livro A autobiografia de Malcolm X.
MaVEM DANÇAR COMIGO (Strictly Ballroom). de 228-8178): 15h30, 17H30, 19h30, 21h30.
HERÓI POR ACIDENTE (Accidental hero), de
Baz Luhrmann. Com Paul Mercúrio, Tara Morice, dureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 4501338),
Coronel
Conter
Moreira
César,
265
(Rua
Bill Hunter e Barry Otto. Ricamar (Av. CopaStephen Frears. Com Dustin Hoffman, Greena
Davis, Andy Garcia e Joan Cusack. Estação CinO'
cabana, 360 — 255-4491): 17h, 18h45, 20h30. — 711 -6909),— Niterói (Rua Visconde do Rio
Branco, 375 719-9322): 15h, 17h. 19h, 21 h.
ma-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 641 -2189): 15h,
Cisne (Av. Geremário Dantas, 1.207 — 392Norte Shopping-1 (Av. Suburbana, 5.474 —
17h20, 19h40, 22h. Art-Fashion Mall 3 (Estrada
2860):16h.19h30. (Livre).
592-9430):
17h, 19h, 21 h. (18 anos).
—
da Gávea, 899
322-1258): 17h25, 19h40.
desafia as regras da companhia criando
21 h55. Niterói Shopping-2 (Rua da Conceição, Bailarino
Político
bem
casado se envolve numa paixão enuma
coreografia
mas
sua
ousadia
própria,
pode
188/324 — 717-9655): 14h30. 16h40, 18h60,
custar-lhe o fim do sonho de conquistar um prê- louquecida pela noiva de seu filho. Franco/lngle21 h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,
sa/1992.
mio e até o fim da carreira. Austrália/1992.
2.150 — 325-0746): 16h30,18h46, 21 h. (Livre)
O ÚLTIMO DOS MOICANOS (The last of the
Depois de salvar, involuntariamente, 54 passageimohicans), de Michael Mann. Com Daniel Day? ?
ros de um avião que aterriza de emergência, traLewis e Madeleine Stowe. Niterói Shopping-1
paceiro desaparece. 0 fato é aproveitado pela TV PERDAS E DANOS (Damage), de Louis Malle.
(Rua da Conceição, 188/324-717-9655): 15h,
Com Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda 17h,
para criação de um novo herói.
19h, 21 h. Art-Madureira 2 (Shopping CenRichardson, Rupert Graves e Leslie Caron. fíoxy•
TRAÍDOS PELO DESEJO (The cryinggame), de
1 (Av. Copacabana, 945 — 236-6246): 14h, ter de Madureira — 390-1827): 16h40, 18h50,
Neil Jordan. Com Stephen Rea, Forest Whitaker,
21 h. (12 anos)
Miranda Richardson e Jaye Davidson. Novo Jóia 16h, 18h, 20h, 22h. São Luiz-1 (Rua do Catete,
(Av. Copacabana. 680): 15h, 17h, 19h, 21 h. Art- 307 — 286-2296): 15h30,17h30,19h30, 21 h3Ó. É uma história de vingança, batalhas, romance e do
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322choque de culturas que tem como pano de fundo
Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 2391258): 17H40.19h50, 22H. (14 anos).
5048): 16h, 18h. 20h. 22h. Odeon (Praça Mahat- a época das guerras coloniais na América do NorTrama começa com o IRA seqüestrando um solda- ma Gandhi, 2 — 220-3835): 13h30. 15h30,
te. EUA/1992.
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BARRA-2 (264 lugares) — Perdas e danos:
15h30.17h30,19h30. 21 h30. (18 anos)
BARRA-3 (415 lugares) — Sommersby — O retorno de um estranho: 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. (12 anos).
ILHA PLAZA1 (255 lugares) — Sommersby— O
retorno de um estranho: 15h, 17h, 19h, 21 h. (12
anos).
ILHA PLAZA 2 (255 lugares) — Um distinto
cavalheiro: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — Bambi:
15h30. Perdas e danos: 17h, 19h, 21 h. (18
anos).
NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) — Um dis•
tinto cavalheiro: 16h. 17h, 19h. 21 h. (Livre).
RIO-SUL (460 lugares) — Vencer ou morrer.
14h40,16h30.18h20, 20h10. 22h. (12 anos).

ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 lugares) — Herói
por acidente: 15h, 17h20,19h40, 22h. (Livre).
NOVO JÓIA (95 lugares) — Traídos pelo desejo:
16h, 17h, 19h, 21 h. (Manos).
RICAMAR (600 lugares) — Vem dançar comigo:
17h. 18h45, 20h30. (Livre).
ROXY 1 (400 lugares) — Perdas e danos: 14h,
16h, 18h, 20h,22h. (18 anos).
ROXY 2 (400 lugares) — Madame Bovary: 16h30,
19h,21h30. (12 anos).
ROXY 3 (300 lugares) — Um distinto cavalheiro:
15h30, 17h30,19h30, 21h30. (Livre)
STAR-COPACABANA (411 lugares) — Depois
do amor: 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. (10 anos).
STUDIO COPACABANA (402 lugares) — Fechado para obras.

1 COPACABANA
T ART-COPACABANA (836 lugares) — Vencer
i
ou morrer. 14h40. 16h30, 18h20, 20h10, 22h.
i
(12 anos).
i CONDOR COPACABANA.(1.043 lugares) —
Perfume de mulher. 13h20, 16h. 18h40, 21h20.
(Livre).
COPACABANA (712 lugares) — Sommersby —
O retorno de um estranho: 16h. 18h, 20h, 22h.
(12 anos).

¦ IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) — Queridas
amigas: 15h, 16h40. 18h20, 20h,-21h40. (12
anos).
CINECLUBE LAURA ALVIM (77 lugares) Retorno a Howards end: 16h, 18h30, 21 h. (LIvre).
LEBLON-1 (714 lugares) — Perdas e danos: 16h,
18h, 20h, 22h. (18 anos).
LEBLON-2 (300 lugares) — Sommersby — O
retomo de um estranho: 16h, 18h, 20h, 22h. (12
anos).
STAR-IPANEMA (412 lugares) — Vencer ou
morrer. 14h40, 16h30, 18H20, 20h10, 22h. (12
anos).

DE

VOCE
ART-FASHION MALL1 (164 lugares)—Depois
do amor. 15h40. 17h50. 20h, 22h10. (12 anos).
ISHOPPINGS
ART-FASHION
MALL 2 (356 lugares) — Vencer
ART-CASASHOPPING 1 (222 lugares) — Malou morrer. 16h30.18h20,20h10. 22h. (12 anos).
colmX: 16h50, 20h10. (14anos).
ART-FASHION MALL 3 (325 lugares) — Herói
por acidente: 17h25,19h40,21 h65. (Livre).
ART-CASASHOPPING 2 (667 lugares) — VenART-FASHION MALL 4 (192 lugares) — Traicer ou morrer. 17h20,19h10, 21 h. (12 anos).
dos pelo desejo-. 17h40,19h60, 22h. (Manos).
ART-CASASHOPPING 3 (470 lugares) — Herói BARRA-1 (258 lugares) — Um distinto cavalheipor acidente: 16h30,18h45, 21 h. (Livre).
ro: 15h20,17h20, 19h20.21 h20. (Livre).
'Bovary
PROMOÇÃO UVÍadcime
"Madame
Assista ao filme
Bovary" e
responda a pergunta abaixo, para
concorrer aos seguintes prêmios:
•Passagem de ida-e-volta à Buenos Aires,
com acompanhante, válidas até 30/06,
•2 bolsas de estudo de um ano na Aliança
Francesa do RJ, válidas a partir de 1/08.
•Jantar
para 2 pessoas no Restaurante Café
de La Paix com direito a pernoite no Hotel Le
Meridien Copacabana.

..

INÉDITO

Homen

Idade:.

End.:

, Tel.:_

Bairro:

CEP:

L
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Cart. Ident.:

Envie este cupon até 15/05
Jornal do Brasil - Promoção "Madame Bovary" para:
Av. Brasil. 500 sala 735 - CEP 20.949.900 - RJ
O sorteio será dia 18/05 àsl9:00 horas, no cine Palácio.
O resultado será publicado na Revista Programa de 21/05
Não seiáo aceitas cópias xerox de cupons.Fica vetada a participação
de funcionários das empresas envolvidas na promoção.
do brasil
Promoção:
mr
faiclst

MERIDIEN

m
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VÍDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
As 12h30: Novíssimos Bressane: Sob o sol/Sob o
cáu/Salvador. Às 15h. 18h30: Ópera/Século XX:
Moisés e Aaráo, de Schoenberg. (legendas em
inglês). As 19h: Novíssimos Bressane: O Cinema
do Cinema, Antonioni-Hitchcock: a imagem em
fuga e Sob o sol/Sob o céu/Salvador (lançamento na sala de cinema). Ho|e. no CCBB, Rua 1 ° de
Março, 66. Entrada franca com distribuição de
senhas 30 minutos antes da sessão.
SALA DE VlDEO BOB FOSSE - As 18h, 21 h:
Cats. de Andrew Lloyd Weber. Hoje, na Sala Bob
Fosse. Rua Maria Quitéria, 42 (521 -5393). Até
dia 9 de maio.

LARGO DO MACHADO 2 (419 lugares) —
Bambi: 14h, 15h30, 17h. (Livre). Tomates verdes
fritos: 19h, 21 h. (Livre).
SÃO LUIZ 1 (455 lugares) — Perdas e danos:
15h30,17h30,19h30, 21h30. (18 anos).
SÀO LUIZ 2 (499 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 16h, 18h, 20h, 22h. (12
anos).
I CENTRO
CINEMATECA DO MAM (180 lugares) — Ver
programação em mostra.
METRO BOAVISTA (952 lugares) — Perfume
de mulher. 13h20,16h, 18h40, 21h20. (Livre).
ODEON (951 lugares) — Perdas e danos: 13h30,
15h30, 17h30,19h30, 21h30. (18anos).
PALÁCIO-1 (1.001 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 13h30, 15h30. 17h30,
19h30. 21h30. (12 anos).
PALÁCIO-2 (304 lugares) — Um distinto cavalheiro: 13h30,15h30,17h30. 19h30, 21h30. (Livre).
PATHÉ (671 lugares) — Vencer. ou morrer:
12h40. 14h20, 16h. 17h40. 19h20, 21 h. (12
anos).
REX (1.098 lugares) — gulosas e Mais uma,
Sr. Carteiro: 13h, 15h45, 18h30, 20h05. (18
anos).
VITÓRIA (1.231 lugares) — Insaciáveis desejos
de uma depravada: 13h30,14h50.16h10. 17h30.
18h50, 20h10, 21h30. (18anos).

BALA

QUAIS OS NOMES DOS DOIS AMANTES DE EMMA BOVARY?
Nome:.

¦ opus 90 FM 90.3MHz
20 horas - Reprodução digitaI (CDs e DATs):
Sinfonia n° 29, em Lá maior, K 201, de Mozart
(Gardiner - DDD - 23:15); Sonata n° 4, em Mi
bemol, op. 7, de Beethoven (Arrau - DDD 32:35); Vexilfa Regis - Hino a quatro partes, de
Tomás Luis de Victoria (Escolania N.S.Buen Retiro, Sánchez - ADD - 9:54); Três Peças para piano,
de Schoenberg (Takahashi - DDD - 6:29): Con-

? ?
KAFKA (Kafka), de Steven Soderbergh. Com Jeremy Irons. Theresa Russel. lan Holm e Joel Grey.
Cine Artc-UFF (Rua Miguel de Frias. 9 — 7178080): 17h20, 19h10. 21 h (14anos).
Franz Kafka se torna protagonista de uma aventura
kafkiana: preocupado com o desaparecimento de
uma suspeita autoridade e o interesse de um
grupo de anarquistas.
¦ mostra
O CINEMA FRANCÊS NO BRASIL — As
16h30, 18h. 19h30, 21 h: Céline, uma mulher
iluminada (Céline), de Jean-Claude Brisseau.
Com Isabelle Pasco, Lisa Heredua e Daniclc Lobrun. Hoje. no Belas-Artes Veneza,'Av. Pasteur,
184 (295-8349). (14 anos)
Mulher tenta o suicídio e é salva por uma enfermeira mas, durante as sessões de meditação, passa a ter visões e percepções fora do comum.
França/1992.
ELY AZEREDO: 40 ANOS DE CRITICA CINEMATOGRAFICA —As 16h30.18li30: Viridiana.
de Luis Buiiuel. As 20h30: Metrópolis. de Fritz
Lang. Hoje, no Estação Museu da República, Rua
do Catete, 153 (245-5477).
O CINEMA DA REVOLUÇÃO MEXICANA (I)
— As 18h30: O prisioneiro treze (El prisionero
trece), de Fernando de Fuentes. Com Alfredo dei
Diestro. Luis G. Barreiro e Emma Roldán. (versão
original espanhola, sem legenda). Hoje, na Cinemateca do MAM, Av. Infante D. Henrique, 85
(210-2188).
O prisioneiro é filho de um coronel revolucionário
e que está destinado a um fuzilamento ordenado
pelo próprio pai. México/1933.
¦ Cotações: • ruim * regular * ? bom
* ? * ótimo * * * * excelente

certo em si menor, para violoncelo e orquestra,
op.104, de Dvorak (Harrell. Ashkenníy - DDD 42:05); Rondó (Sonata, op. 47-2), de Clementi
(Horowitz - ADD - 3:34); Sereias - Noturno n° 3.
de Debussy (Tilson Thomas - DDD - 12:16):
Valsas em mi menor, lá bemol. Sol bemol e dó
sustenido menor, de Chopin (Eliane Rodrigues •
DDD - 12:19); Sinfonia para a Divina Comedia
do Dante, de Liszt (Fil. Rotterdam, Conlon - Grav.
1986 - DDD - 50:49); Gaspard de Ia nuit (Ondine. Le Gibet e Scarbo), de Ravel (Merlet - ADD 22:15); Estudo em dó sustenido menor, op 2-1,
de Scriabin (American S.O., Stokowski - AAD 5:10).

'

? ? ?
Hp
m
A PROVA (Prool). de Jocelyn Moorhouse. Com
11
'
Hugo Weaving, Genevieve Picot. Russel Crowe e
Heather Mitchell. Estação Botafogo/Sala-1 (Rua
*v
t
fl
Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 16h30
V
® HI
18h20.20h10.22h. (Livre).
v
Martin é um fotógrafo cego e profundamente desconfiado das pessoas que o cercam. Mas depende delas para que lhe revelem o conteúdo de suas
fotos. Austrália/1991.
MALCOLM X (Malcolm X). de Spike Lee. Com
t
»
Denzel Washington. Angola Bassett. Albert Hall e
¦ M
J--'
am
\
W /^l
lit
H
Al Freeman, Jr. Estação Botalogo/Sala-3 (Rua
Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 17h.
20h30. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via
11. 2 150 — 325 0746): 16h50. 20h10. Art-P/aagrada»
•
—
za 1 (Rua XV de novembro, 8 — 718-6769)
AA
A sJ Murpny
16h40,
16h4o. 20h10.
continua em cartaz na cidade com a comedia Um distinto cavalheiro
20hi0. (14
anos).
<i4anos)
caaie

rLÀSHÃTAP

? ? ? ?
BAMBI — De David D. Hand. Produção de Walt
Disney. Largo do Machado 2 (Largo do Machado. 29 — 205-6842): 14h, 15h30.
17h Estação
Botafogo/Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88
537-1112): 15h40. Norte Shopping-1 (Rua da
Conceição. 188/324 — 717-9655): 15h30. (Livre).
Fábula sobre a vida na floresta que retrata o ciclo
natural da vida de um jovem cervo desde o seu
nascimento. EUA/1942.

RADIO

? ? ? ?
QUERIDAS AMIGAS (Édes Emma. drága Bobe),
de István Szabó. Com Johanna ter Steege, Enikó
Bórcsok. Péter Andorai e Eva Kerekes. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295)15h, 16h40, 18h20, 20h. 21 h40. (12 anos).
Duas garotas trabalham como professoras de russo. mas perdem seus empregos quando o ensino
da língua deixa de ser obrigatório
e
descobrir outras maneiras para sobreviver.precisam
Hun- f
gria/1991.

Profissão: .

REAPRESENTAÇÀO

^

CONTINUAÇÃO

PERTO
^PÊÍ

UM DISTINTO CAVALHEIRO (The distinguished gentleman), de Jonathan Lynn. Com Eddie
Murphy, Lana Smith e Sheryl Lee Ralph. fíoxy-3
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245). Tij'uca-1
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246):
15h30,17h30. 19h30, 21h30. Úpera-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4945): 17h, 19h, 21 h.
Palácio-2 (Run do Passeio, 40 — 240-6541):
13h30. 16h30, 17h30, 19h30, 21h30. Barra-1
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 15h20,
17h20, 19h20, 21 h20. Madureira-3 (Rua João
Vicente, 15 — 593-2146), Ilha Piaza-2 (Av.
Maestro Paulo e Silva, 400/158), Norte Shopping-2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430),
Art-Méier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544).
Central (Rua Visconde do Rio Branco. 455 —
717-0367), Olaria (Rua .Uranos. 1.474 — 2302666): 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
Com o falecimento de um congressista o trapaceiro
Thomas Jefferson, dá um golpe e consegue sef
eleito. Em pouco tempo, ele aplica dentro do
Congresso as mesmas fraudes que sempre deu
contra todos, virando o mundo empresarial de
Washington de pernas para o ar. EUA/1992.
DONO DA NOITE (Light s/eeper), de Paul
Schrader. Com Willem Dafoe, Susan Sarandon,
Dana Delany e David Clennon. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátri, 88 — 5371112): 16h, 17h50,19h40. (14 anos).
John Le Tour distribui drogas por toda Nova lorque, mas no momento em que resolve abandonar
o tráfico sua vida passa por duras provas até que
ele consiga atingir o sou objetivo. EUA/1991.

? ? ?
Tnrvn atcc tDl3 rwfTÚò (FTitíd grcén tomatoes), de Jon Avnet. Com Marv Stuart Más terson, Mary Louise Parker. Kathy Bates e Jéssica
Tandy. Largo do Machado 2 (Largo do Machado.
•
29 —205 6842): 19h, 21 h. (Livre).
Quatro mulheres têm suas vidas entrelaçadas, numa história que envolve o passado, o presente e
muitas situações marcantes. EUA/1991. J
RETORNO A HOWARDS END (Howards end),
de James Ivory. Com Emma Thompson, Anlhony
Hopkins, Vanessa Redgrave e Helena Bonham
Carter. Cineclube Laura Alvim (Av. Vieira Souto.
176 — 267-1647): 16h, 18h30. 21 h. (Livre)
A Inglaterra do início do século representada através da história de três famílias que se entrecruzam: os aristocratas, os liberais com idéias de
emancipação e os pobres obrigados a trabalhar
para viver. Baseado no romance de E.M. Forster.
Inglaterra/1992.
A VIAGEM DO CAPITÃO TORNADO (II viaggio di Capitan Fracassa), de Ettore Scola.: Com
Ornella Mutti. Massimo Troisi. Vincent Perez e
Emanuelle Béart. Cisne (Av. Geremário Dantas.
1.207 — 392-2860): 17h30, 21 h (Livre). ;
O herdeiro de uma família nobre e falida abandona
o castelo de seus ancestrais para acompanhar um
grupo de atores itinerantes a caminho da corte do
rei, em Paris. Quinta versão cinematográfica do
romance de Théophile Gautier. Itália/França/
1990.

HOJE
DE 3a Á 6a: 20:00 HORAS
SÁBADO: 15:00,17:30 E 20:00 HORAS
DOMINGO E FERIADO
10:00,15:00, 17:30 E 20:00 HORAS.
• BILHETERIA DESDE 9:Q0h
0 GRANDE ESTACIONAMENTO.

I BOTAFOGO
BELAS-ARTES VENEZA (500 lugares) — Ver
programação em mostra
BOTAFOGO (967 lugares) — Devaneios eróticos
e A mulher que seduziu o diabo: 14h, 16h25,
18h50, 20h10. (18 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 (304 lugares)
A prova: 16h30.18h20, 20h10, 22h. (Livre).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lugares)
O dono da noite: 16h, 17h60, 19h40. (14
anos). Sempre aos domingos: 21 h30. (14 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugares)
Bambi: 15h40 (Livre). MalcolmX: 17h, 20h30.
(14 anos).
ÔPERA-1 (765 lugares) — Um distinto cavalhei•
ro: 17h, 19h, 21 h. (Livre)
CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (89 lugares) — Ver programação em mostra.
ESTAÇÃO PAISSANDU (450 lugares) — Depois do amor 16h, 18h. 20tí. 22h. (10 anos).
LARGO DO MACHADO 1 (835 lugares) —
Perfume de mulher 13h20. 16h. 18h40, 21 h20
(Livre).

I TIJUCA
AMÉRICA (956 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 15h30. 17h30, 19h30,
21 h30. (12 anos).
ART-TIJUCA (1.475 lugares) — Vencer ou morrer. 16h30.17h20, 19h10. 21 h. (12anos).
BRUNI-TIJUCA (459 lugares) — Depois do
amor: 15h. 17h, 19h. 21 h. (10 anos).
CARIOCA (1.119 lugares) — Perdas e danos:
15h30, 17h30.19h30. 21h30. (18 anos).
TIJUCA-1 (430 lugares) — Um distinto cavalheiro: 1 5h30. 1 7h30, 19h30, 21h30. (Livre).
TIJUCA-2 (391 lugares) — Perfume de mulher:
1 5h40. 1 8h20. 21 h. (Livre)
MEIER
ART-MÉIER (845 lugares) — Um distinto cava•
lheiro: 1 5h. 1 7h. 1 9h. 21 h. (Livre).
BRUNI-MÉIER (420 lugares) — Desejos incontidos: 15h10, 17h30, 19h50. Transex um amor
proibido: 16h20,18h40. 21 h. (18 anos).
PARATODOS (830 lugares) — Vencer ou morrer.
12h40. 14h20. 16h, 17h40. 19h20, 21 h (12
anos)

CLÁSSICO
MÚSICA NO IBAM/MOSICAS JUDAICAS E
CIGANAS — Com Jerzy Milewski (violino) e
Aleida Schweitzer (piano). No programa obras de
Max Brush. J. Brahms. 3", às 21 h. Teatro do
Ibam, Largo do Ibam, 1 (266-6622). Entrada
franca.
SOLISTAS DA OSB — Convidado especial: Norton Morozowicz. No programa obras de Gounod.
Strauss e Dvorak. 3», ás 12h30 e 18h30. Teatro II.
do Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro
de Março, 66 (216-0237). CrS 50 000.
HOMENAGEM AOS 70 ANOS DE HEITOR
ALIMONDA — 3n, ás 18h. Salão Leopoldo Miguez, da Escola de Música da UFRJ. Rua do
Passeio, 98 (240-1641). Entrada franca.

¦ olaria
OLARIA (887 lugares) — Um distinto cavalheiro:
15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
¦

madureira/

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 (1.025 lugares) — Vencer
ou morrer: 15h30,17h20. 19h10. 21 h. (12 anos).
ART-MADUREIRA 2 (288 lugares) — O último
dosmoicanos: 16h40, 18h50, 21h. (12anos).'
MADUREIRA-1 (586 lugares) —- Perdas e danos.
15h. 17h, 19h, 21 h. (18 anos).
MADUREIRA-2 (739 lugares) — Sommersby —
retorno de um estranho: 15h. 17h, 19h. 21 h
. ..
(12 anos)..
MADUREIRA-3 (480 lugares) — Um distinto
cavalheiro: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
CISNE (800 lugares) — Vem dançar comigo.' 16h.
19h30. (Livre). A viagem do Capitão Tomado:
17h30, 21 h. (Livre).
CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE (1.300 lugares) — Vencer
ou morrer. 15h30,17h20.19h10, 21 h. (12 anos).
H NITERÓI
ARTE-UFF (528 lugares)— Kafka: 17h20.
19h10. 21 h. (14 anos).
ART-PLAZA 1 (260 lugares) — Malcolm X:
16h40, 20h10. (14 anos).
ART-PLAZA 2 (270 lugares) — Vencer ou morrer:
15h.17h.19h, 21 h. (12 anos).
CENTER (315 lugares) — Perdas e danos: 15h,
17h, 19h, 21 h. (18 anos).
CENTRAL (807 lugares) — Um distinto cavalheiro: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
CLUB CINEMA-1 (201 lugares) — Perfume de
mulher: 15h40, 18h20, 21 h. (Livre).
ICARAi (852 lugares) — Sommersby— O retorno
de um estranho: 15h. 17h. 19h, 21 h. (12 anos).
NITERÓI (1.398 lugares) — Perdas e danos: 15h.
17h, 19h, 21 h. (18 anos).
NITERÓI SHOPPING 1 (100 lugares) — O último dos moicanos: 15h. 17h, 19h, 21 h. (12 anos).
NiTTRÔI SHOPPING 2 (132 lugares) — Herói
por acidente: 14h30. 16h40, 18h50, 21 h. (Livre).
WINDSOR (501 lugares) — Vencer ou morrer
1 5h30. 17h20, 19h10. 21 h. (12 anos).
B SA0G0NÇAL0
STAR-SÀO GONÇALO (325 lugares) — Vencer ou morrer 15h30. 1 7h20. 19h10. 21h. (12
anos).

tcrça-lcira. 4/5/93 o 5
D_ As alteraçõos de última hora na
fornecida
programação
pela TV Manchete
da exclusiva responsabilidade da emissora.
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O show Conga, a mulher-gorila esta no Cafe Laranjeiras
sdo de responsabilidade dos organizadores dos event08.
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LEDA NAGLE TALK SHOW — Tema: Impunidade. Convidada: Glória Perez. 3d. às 21 h30. Teatro
Casa Grande, Av. Afrânio de Melo Franco, 290
(239-4046). CrS 80.000.
NELSON FARIA — 3» e 4». ás 22h. Rio Jazz
Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n° (541 -9046).
Couvert a Cr$ 80.000 e consumação a CrS
40.000.
GRUPO PUNCH — 3'e 4», ás 22h30. Jazzmania. av. Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Couvert a CrS 100.000 e consumação a CrS 50.000.
LAFAYETTE — Todas as 3as, a partir de 19h30.
Casa Branca. Av. Mem de Sá. 17 (252-4428). CrS
80 000. Ató 25 de maio.
GRUPO YAMPARA — 3J. ás 21 h. Teatro da
UFF, Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080). CrS
80.000.
ORQUESTRA DE CORDAS — 3a. às 12h45.
Teatro Gonzaguinha. no Centro de Artes Calouste
Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito, 125 (2321087). Entrada franca. Distribuição de senhas a
partir de 18h45.
VENTURINI — 3a, às 23h. Riosampa,
FÍÃVIO
Roâ. Presidente
Dutra, Km. 14 (767-4662). CrS
200 000 (setor A e B), CrS 160.000 (setor C) e
CrS 120.000 (arquibancada).
MARISA GATA MANSA/UM TRIBUTO A
DOLORES DURAN — 3J, às 19h. Cafó-Concerto Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (5324192). CrS 120.000. Ingressos a domicilio pelos
telefones 221-0575 e 222-4360. A casa abre às
18b com serviço de bar e música ambiente.
SANDRA DE SA/LUCKY - De 2' a 6». ès
18h30. Teatro João Caetano. Praça Tiradentes,
s/n" (221 -0305). CrS 50.000. Até 7 de maio.
HAPPY-HOUR DO NORTESHOPPING — Das
17h às 19h. Clóvis Peixoto. 3as. Praça da Afimentação. 1o piso. Av. Suburbana. 5474 (593-9896).
Entrada franca.
¦ humor
. NADIA MARIA — De 3J a 6a. às 18h30. Espaço

pos. Apresenta?§o de Fernando

3s

CLAYMARA BORGES E EURICO FIDÉLIS —
3a, às 22h30. Mistura Fina, Av. Borges de Medeiros, 3.207 (286-0195). Couvert a CrS 100.000 e
consumacào a CrS 50 nnn
TONI COSTA — 3», às 22h30. Vinícius, Rua
Vinícius de Morais, 39 (267-5757). Couvert a Cr$
100.000.
LECO ALVES — 2»s e 3»s. ás 21H30. Au Bar. Av.
Epitácio Pessoa, às 21 h30. Couvert a CrS
100.000. Até 25 de maio.
EMBROMATION N° 1 — Com Marcelo Torreão,
Maria Lúcia Priolli e Márcio Borges. Todas as 3as,
às 23h. Le Maxim's, Torre do Rio Sul/44°. Av.
Venceslau Brás, s/n° (541 -9342). Couvert a CrS
100.000.
CHORINHO NO LA CAVE — Com o grupo
Abrançando o Jacaré. Todas as 3as, a partir de
21 h. La Cave de Paris. Rua do Oriente, 437
(252-5534). Couvert a CrS 40.000.
BUFFALO GRILL — Música ao vivo. Diariamente. a partir de 21 h30. 3»s, Jotan. Rua Rita Ludolf,
47 (274-4848). Couvert a CrS 120.000.
ALL TH AT JAZZ — Com Zezinho e seu Quarteto.
Participação de Fernando Sabino na bateria. 3as,
a partir de 21 h. Gula Bar, do Hotel Marina Palace.
Av. Delfim Moreira. 630 (259-5212). Couvert a
CrS 80.000 e consumação a CrS 60.000.
ANDRÉA DUTRA E MARCOS NABUCO —
Soul e funk. 3as, às 21 h. Botanic, Rua Pacheco

Mansa Gata Mansa canta Dolores Duran no Café Rival
Leão, 70 (274-0742). Couvert e consumação a
CrS 50.000.
CONGA A MULHER GORILA/O SHOW — 2° e
3a, às 22h30. Café Laranjeiras, Rua das Laranjeiras, 402 (205-0994). Couvert e consumação a
CrS 40.000. Ató 18 de maio.
DAVI D GANC E FLAVIO MEDEIROS/ENTRE
AMIGOS — 3a e 4", a partir de 18h30. Álibi, Rua
do Senado, 44 (242-7495). Couvert a CrS
40.000. Ató 26 de maio.
SANTA FÉ — Light jazz com Magnus Pires (flauta) e Fernando Moraes (teclado). 3a, às 18h.
Travessa do Comércio, 20 — Arco dos Telles
(221-9765). Couvert a CrS 40.000 (homem) e
CrS 20.000 (mulher).
GUIMAS FASHION MALL — Manoel Gusmão,
Lula e Bill Horne. De 2a a 4a, ás 18h. Roberto
Rosemberg Trio. Estrada da Gávea, 899/loja
101D (322-5791). Sem couvert e consumação.

BAR ONE TWENTY ONE — De 2» a sáb., a partir
de 21 h, música para ouvir e dançar. De 5a a sáb.,
a partir de 21 h, show com o saxofonista Hólcio
Brenho. Sheraton Rio Hotel, Av. Niemeyer, 121
(274-1122 r.1233). Consumação a CrS 138.000
(2a a 4a) e CrS 230.000 (5a a sáb.).
ALINE E RAIMUNDO NICIOLI — De 2* a sáb., a
partir de 19h. Au Bar, Av. Epitácio Pessoa, 864
(259-1041). Couvert a CrS 30.000.
ENCONTROS CARIOCAS — Maria Antônia s
Paulão. 3a, às 20h. Rua da Carioca, 40/1° (2524011). Couvert a CrS 60.000 (2a), CrS 40.000
(3a, 4a e 6a) e CrS 60.000 (6a).
CHICO'S BAR — O pianista Luiz Carlos Vinhas e
a cantora Rita fazem revezamento com o maestro
Eli Arcoverde e Bibba Ribeiro. Diariamente, a
partir de 22h. Av. Epitácio Pessoa, 1.660 (2873514). Consumação a CrS 200.000.
Divulgação/ Carlos Vasconcellos

ler e outros. Teatro Barrashopping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). 3a e 4a. às 18h30. CrS
TEATRO
80.000. O ingresso dá direito a um convite para o
—
De Alexandre Reggae fíock Café Music. Duração: 1 h.
1,0 t ESQUINA DOS PRAZERES
. ê-i.i Cammaratte. Direção de Luís Carlos Maciel. Com RABO D'ASNO/A FARSA DO PORTUGUÊS
Texto e direção de Ivens Godinho. Com Ivens
vv^Vjir Andró Gonçalves. Roberto Battaglin e outros,
voií) Teatro Vanucci, no Shoppping da Gávea. Rua Godinho, Marly Mendes e outros. Teatro Barras»w\"'., Marquês de São Vicente, 52/3° (274-7246). De hopping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). 3a
2a a 6a, ás 17h30. CrS 80.000. Duração: 1h15.
e 4a. às 21 h. CrS 100.000. Duração: 1H20.
ÁLBUM DE FAMÍLIA — De Nelson Rodrigues. A ENTREVISTA — De Bruno Levinson e Daniel
Direção de Sérgio Barreto. Com Andró Gracindo, Herz. Direção de Daniel Herz e Suzanna Kruger.
Carla Faour e outros. Teatro Gláucio Gil, Praça Com os Jovens Atores da Laura Alvim. Teatro
Cardeal Arco Verde, s/n° (237-7003). 2a e 3a, às Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824 (24721 h e 4a, às 19h. CrS 60.000. Desconto de 50%
3» e 4a, às 21 h. CrS 100.000. Duração: 1 h.
'— - par classe, estudantes e moradores de Copacaba - 9794).
O espetáculo começa rigorosamente no horário.
na. Até 2 de junho.
SÓS — Texto e direção de Regina Fonte— Roteiro e direçào de ENFIM Com
'•. FORA DE CONTROLE
Tália Cristina, Luiz Tabbet e outros.
Rosane Lima. Com Ernesto Piccollo, Cláudia nelle.
Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá, 51 (287Magno e outros. Teatro Cândido Mendes, Rua 7496).
3" e 4a, ás 21 h30. CrS 60.000. Moradores
-$ j " Joana Angélica, 63 (267-7295). Dom., às 22h; 2a de Copacabana,
com comprovante de residência,
., ! e 3a. às 21 h30. CrS 100.000.
de desconto. Ultimo dia.
têm
50%
•». " LAMARTINE ll/O RESGATE — Roteiro e direcA> :• ção de Antônio de Bonis. Com Daúde, Fábio LULU/A CAIXA DE PANDORA — De Wedeôhon. Junqueira e outros. Teatro Vanucci. Rua Marquês kind. Direção de Fábio de Mello. Com Suzana
de São Vicente, 52/3° (274-7246). De dom. a 4a, Trindade, Rubens Araújo e outros. Lugar Comum,ás 21 h30. CrS 150.000. Ingressos a domicilio pelo Rua Álvaro Ramos, 408. Reservas pelo tel. 541
4344. 2a e 3a, ás 21 h. CrS 200.000 (com direito a
/e/. 221-0515. Duração: 1h20.
' ' SÔ ELES O SABEM — De Jean Tardieu. Direçào iantar).
m- Y de Enrique Diaz. Com Drica Moraes,' Bel Garcia e BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)
Texto e interpretação de Raul de Orofino.
outros. Teatro Delfim. Rua Humaitá. 275 (286171.-5444). 2a e 3a. ás 21 h. CrS 100.000 e CrS 60.000 Direção de Irene Ravache. Telefone para contato:
286-8990. Duração: 1 h.
, (classe).
or ¦ MENINAS DE RUA — Texto e direção de Maria Três histórias que acontecem num consultório de
Cristina Furtado. Com Amanda Abreu. Carol Mui- psicanálise, onde o analista é a platéia.
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0h35 ° Circuito night and
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7h30 O
8h45
10h15
12h15
12h45
13h15
15h.
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16h05 O
17h O
18h
18h30
19h45
20h30
21h05
21h50
22h30
23H30
23h45
1h

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Canal 11
Tel.: 580-03!3
Agenda — Entrevistas. Apresentoção Ledo Nagle.
Soss3o desenho
Show Maravilha
Chapolin. Seriodo
infantil
Chaves. Seriado
infantil
Cinema om casa —
Filme
Novelas da tardo.
Rosa selvagem e
Carrossel
Goraldo
Programa livre.
Debatos. Com Sérgio
Groisman
Roletrando com
Silvio Santos
Aqui agora. Noticiário
TJ Brasil
Garotas bonitas
Eu não acredito
nos homens
Paixão e poder
Hebe. Variedades
Jornal do SBT
jô Soares onze e
meia. Entrevistos
Jornal do SBT

rvmo
aass
Canal 13
TVWO Tel.: 502-4616
6h30 O O despertar da fó
8h O Desenho show
9h30 O OsJotsons
lOh O Gogglo five, guerreiros do espaço
10h30 ° Machine man
11h O Tati Bitati
12h O Rio om noticias
13h O Cheef Lancellotti
13h15 O Diário da mulher
15h ° Olha quem está
falando — Série
15h30 O Desenho show
16h O Kliptonita
17h O Super Vicky —
17h30 O Tempo quente
Série
18h30 O Informe Rio
19h O Jornal da Record
19h55 O Questão de opiniâo
20h O Supar tiras — Comando noturno
21 h O Brasília ao vivo
21h30 O Copa Brasil de futebol
23h20 O Record na Jogada
23h30 O 26- Hora
1h O Palavra de vida
MTV
Canal 24UHF
Tel. 221 -2651
10h O Clássicos MTV
10h30 O Pé da letra —
Clips
10h40 O Rádio Vitrola MTV
— Cllps com Edqard
13h O CEP MTV
13h30 O PIX MTV. Clipes
mais executados
15h30 O Foco — Com MTV a
ao qo
16h30 O pé' da letra —
Clips
16h40 O Gás total. Clipos
de rock pesado
18h O Dlsk MTV. Parada
de sucessos
19h15 O MTV no ar. Noticiário
19h30 O 3em1
lbh45 O Vídeos — Com Edgard
21 h O CEP MTV
21 h30 O Top 10 EUA
22h30 O Clássicos MTV
23h O MTV no ar
23h15 ° Rockblocks
0h50 O 3 em 1
O vídeos
1h

CARLOS HELi DE ALMEIDA

Álbum de família, de Nelson Rodrigues, no Glaucio Gill

>4^
ALAN DAVIE/WORKS ON PAPER — Pinturas.
Museu de Arte Moderna. Av. Infante D. Henrique,
85 (210-2188). De 3a a dom., das 12h às 18h.
Até dia 16 de maio.
SÔNIA ANDRADE/HYDRAGRAMAS — Objetos. Museu Nacional de Belas Artes/Salas Joaquim Lcbrcton e Clarival do Prado Valladares. Av.
Rio Branco, 199 (240-0068). De 3J a 6a, das 10h
às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Até
dia 16 de maio.
DIVERSIDADE — Pinturas, esculturas e instalações. Museu Nacional de Belas Artes. Av. Rio
Branco, 199 (240-0068). De 3a a 6J. das 10h às
18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Até dia 18 de
maio.
STELLA MARIS E CLÁUDIO GARCIA/RECORRÊNCIAS DA PAISAGEM — Aquarelas.
Solar Grandjean de Montigny/Centro Cultural da
PUC. Rua Marquês de São Vicente. 225 (5299380). De 2J a 6J, das 9h às 19h. Até dia 15
de maio.
A NOVA PRESENÇA DA CERÂMICA — Obras
de E. Fonseca. G Pain, S. Carone, M. Ukeseki e
A. Felzenszwald. Paço Imperial, Praça XV de novembro, 48. De 3a a dom., das 11 h ás 18h30.
Até dia 23 de maio.
TIEMPO SUBTERRÂNEO — Pinturas de jovens
artistas mexicanos. Paço Imperial. Praça XV de
novembro. 48. De 3a a dom., das 11 h às 18h30.
Até dia 23 de maio.
O TRABALHO — Coletiva de pinturas. Paço lmperial. Praça XV de novembro, 48. De 3a a dom.,
das 11 h às 18h30. Até dia 23 de maio.
POÉTICA DO MATERIAL — Pinturas, esculturas
e objetos de cinco artistas. Galeria Primeiro Piso
da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rua
Jardim Botânico, 414 (226-1879). De 2a a
6a, das 10h às 19h. Sáb., das 10h às 17h.
Até dia 29 de maio.
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PEDRO AMÉRICO E PINTURA PORTUGUESA — Pinturas. Museu Nacional de Belas Artes/
EXPOSIÇÃO
Galeria Rodrigo Melo Franco, Av. Rio Branco.
199. De 3a a 6a, das 10h às 18h. Sáb. e dom., das
.. .. VIDRO - VERRE - VITRO - GLASS — Exposi14h às 18h. Até dia 30 de maio.
ção de esculturas de Marianne Peretti e vidros de
ARTE MODERNA BRASILEIRA NA COLEMurano Idea Galeria de Arte/Rio Design Center.
Av. Ataulfode Paiva. 270/lj. 301 -A. (294-0747).
ÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND — Exposição permanente. Museu de Arte Moderna, Av.
De 2a a sáb., das 10h às 22h. Até dia 15 de maio.
Infante D. Henrique, 85. De 3a a dom., das 12h
Inauguração, hoje. às 20h.
ás 18h.
GUILHERME EICHHORN FILHO — Pinturas.
NEIDE DIAS SÂ/LAÇOS DE CUMPLICIDADE
Caixa Econômica/Agência Barra da Tijuca. Av.
Pinturas, livros e esculturas. Boscan & Erasmo/
das Américas. 3 959 De 2-' a 6a. das 10h às
Gávea Trade Center, Rua Marquês de São Vicen7
1Gh30. Até dia de junho. Inauguração, hoje.
te. 124/Lj. 203 (511-5991). De 2a a 6a. das
— Maquetes de cenários teatrais
.,,CENOGRAFIA
' inspirados em textos
10h às 19h.
de
Tennesse
Williams,
GarijrfV.w, Cja |_orca e outros. Instituto de Arquitetos do
ZECA FONSECA/REVOLVER REVOLVER —
Fotografias. Grande Galeria Centro Cultural CànBrasil/IAB. Rua do Pinheiro. 10. Diariamente, das
dido Mendes, Rua 1o de março, 101 (224-8622
16h ás 22h. Até dia 7 de maio.
r.236). De 2a a 6a, das 11 h às 19h.
BRUNO PEDROSA — Pinturas. Galeria Bonino.
GETULIO STARLING — Esculturas. Galeria
- v'? Rua Barata Ribeiro. 578 (235-7831). De 2a a 6a,
Aliançarte, Rua Andrade Neves, 315 (268-5798).
n !"•. . das 13h às 20h. Sáb., das 10h às 14h. Até dia 8
Do 2a a 5a, das 15h ás 19h. Sáb., das Iph às 12h. _
de maio.
Ultimo dia.
«'.'v.-MAX ERNST — Livros e gravuras. Centro CultuANDRÉA SIGAUD E MÁRCIA BARROZO DO
tal Banco do Brasil, Rua 1o de março, 66. De 3a a
AMARAL — Desenhos. GB Arte/Shopping Casj ., . dom . das 10h ás 22h. Até dia 9 de maio.
sino
Atlântico, Av. Atlântica, 4240/ssl 129 (267BOPP/
LÚCIA
NABUCO
E
SÉRGIO
MARIA
3747). De 2a a 6a. das 10h às 20h. Até dia 5 de
OUSADIAS — Fotocolagens e pinturas. Casa de
maio.
Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto, 176 (267TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS — Expo1647). De 3a a 6a, das 15h às 19h. Sáb. e dom.,
sição coletiva. Espaço Cultural FESP/Sala Djanidas 16h às 19h. Até dia 9 de maio.
ra, Av. Carlos Peixoto, 54 (Botafogo). Do 2a a 6a.
BRUNO VEIGA/RIO-LUZES, FORMAS E COdas 12h ás 19h. Até dia 6 de maio.
, RES — Fotografias. Palácio do Catete. Rua do
FERNANDA GOMES — Instalação. Galeria
<.>,! Catete. 153 (265-9747). De 3a a dom., das 12h
às 17h. Até dia 10 de maio.
IBEU. Av. Copacabana, 690/2° andar. De 2a a 6a,
das 11 h às 20h. Até dia 7 de maio.
_ . SANTE SCALDAFERRI — Pinturas. Galeria Anna Maria Niemeyer, Rua Marquês de São Vicente.
OFICINA DE ARTE MARIA TERESA VIEIRA
Pinturas, esculturas e desenhos dos amigos da
52/205 (239-9144). De 2a a 6a. das 10h às 22h.
Sáb., das 10h às 18h. Até dia 10 de m das 10h
oficina. Salão Rogério Steinberg. Rua da Carioca.
.OCn'- às 18h. Até dia 10 de maio.
85 (262-0340). De 2a a 6a, das 10h às 21 h.
Até dia 7 de maio.
EMERIC MARCIER/A PAIXÃO SEGUNDO
MARCIER — Pinturas. Rio Design Center/Show
room. Av. Ataulfo de Paiva, 270 (274-7893). De
2a a 6a. das 10h às 22h; sáb.. das 10h às 20h e
dom. das 12h às 18h. Ató dia 8 de maio.
YARA CARNELLI/CAMINHOS — Pinturas.
Museu do Telefone/Galeria II, Rua Dois de Dezembro, 63 (556-3189). De 3a a dom., das 9h às
17h. Até dia 9 de maio.
ARMANDO AMO RI M/QUATRO TEMPOS —
Pinturas. Palácio dos Leilões, Av. Érico Veríssimo.
700. De 2a a 6J, das 10h às 22h. Sáb., das 10h às
20h. Dom., das 14h às 22h. Até dia 9 de maio.
ANA LÚCIA SIGAUD — Pinturas. Galeria de
Artes Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63
(267-7141). De 2a a 6a. das 16h às 21 h. Sáb..
das 16h às 20h Até dia 11 de maio.
ROBERTO TAVARES/COBERTURAS - Pm
turas. Pequena Galeria do Centro Cultural Cãndi•
do Mendes. Rua da Assembléia. 10 :ubsolo De
2' a 6das 11 h às 19h Até dia 14 de maio
LADRÕES DE ALMA — fotografias Galeria de
Fotografias do IBAC. Rua Araújo Porto Alegre.
80. De 21 a 6a. das 10h às 18h. Até dia 21 de
maio.
Hi'
i
NELSON FELIX — Esculturas. Galeria Paulo Fer¦
nandes. Rua do Rosário, 38 (253-8582) De 3a a
6a. das 10h às 20h Sáb e dom., das 14h às 18h
No MAM. ;i pintura de Alan Duvie: Works on paper
Até dia 22 de maio

ANGELA BITTENCOURT — Pinturas. Agência
da Caixa/Rio Sul. Rua Lauro Muller, 116/Lj. 101
A. De 2a a 6a, das 10h às 16h30. Ató dia 24 de
maio.
CAIO MOURÃO, CHRISTINA CID, ABNER
SALUSTIANO E PAULA MOURAO — Jóias
de prata. Empório da Prata/Shopping Cassino
Atlântico. Av. Copacabana, 1.417/Lj. 112 (2677022). De 2a a 6a, das 10h às 19h. Sáb., das 10h
às 15h. Até dia 28 de maio.
ALEXANDRE MOURÃO — Pinturas. Le fíond¦
Point/Hotel Meridien. Av. Atlântica, 1020/Térreo.
(275-9922). Diariamente, das 16h às 2h. Até dia
31 de maio.
JOSÉ DIAS/CENOGRAFIA — Projetos e maquetes do cenógrafo. Gabinete de arquitetura do
Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163
(266-0896). De 3a a dom., das 14h ás 19h. Até
dia 31 de maio.
VITRINES DO PASSADO — Louças, cristais,
mobiliário e objetos de uso pessoal do século XIX.
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Àncora,~s7n°r_Dê-3a~í"'60;-d3S 1Qh-às 17h30. Sáb.
e dom., das 14h30 às 17h30. Ató dia 31 de
maio.
RONDON, ORDEM E PROGRESSO — Exposição informativa sobre os trabalhos realizados pelo
Marechal Rondon. Casa Histórica de Deodoro.
Praça da República, 197. De 3a a dom., das 10h
ás 16h. Até dia 24 de outubro de 1993.
MOSTRA COLETIVA — Pinturas, lotogralins,
gravuras e esculturas. Infinitos Objetos de Artes/
Gávea Trade Center, Rua Marquês de São Vicente, 124/Lj. 218. De 2a a sáb.. das 13h às
19h. Exposição permanente.
VÁRIOS NA MARIUS — Coletiva de pinturas.
Marius/lpanema, Rua Francisco Otaviano, 96
(287-2552). Diariamente, a partir de 12h. Exposição permanente.
PROJETO QUATRO QUADROS/FASE 6 —
Exposição de quatro obras de diferentes artistas.
Galeria Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63. Diariamente, das 14h à meia-noite.
EDOARDO DE MARTINO — Pinturas. Museu
Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora. s/n°.
De 3a a 6a. das 10h ás 17h30. Sáb. e dom., das
14h30, ás 17h30. Exposição permanente.
GALERIA NACIONAL DOS SÉCULOS XVII,
XVIII, XIX E XX — Exposição de obras restauradas. entre pinturas e esculturas, da produção artistica brasileira nos quatro últimos séculos. Museu Nacional de Belas Artes. Av. Rio Branco, 199
(240-0068/240-9869). De 3a a 6a, das 10h às
18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Exposição
permanente.
SCOPUS GALERIA DE ARTE/SHOPPING
CASSINO ATLÂNTICO — Acervo com pinturas
de Bianco. Milton Dacosta. Romanelli, Cecconi,
Oscar Palacios e esculturas de Bruno Giorgi
e Vera Torres. Scopus Galeria de Arte. Av Atlàntica. 4 240/Lj. 207 (247-6999). De 2a a sáb.. das
14h às 19h. Exposição permanente.
VILLA MAURINA/GALERIA CLÁUDIO BERNARDES — Acervo com pinturas de Rubem
Gershman. Adriano de Aquino e Ângelo de Aquino. esculturas de Franz Weissman e Edgar Duvivier. cerâmicas de Frida Dourian e gravuras de
Edgar Fonseca e Pedro Azevedo Vil/a Maurina.
Rua General Dionisio. 53 De 2a a 6a. das 11 h ás
19h Exposição permanente

OS FILMES
A PONTE DO SILÊNCIO
TV S— I3hl5
Drama. (Bridge to silence) de
Karen Arthur. Com Lee Remiclc,
Marlee Matlin, Micliael 0'Kcefe,
Jocef Sommer e Phyllis Frelich.
Produção americana (TV) de 89.
Cor (94 min). A tranqüila vidinha
de surda-muda (Matlin) vai para
o brejo após a morte do marido
em acidente de carro. A dona perde o controle emocional e, por
causa desse desatino, também é
ameaçada de perder a posse da
filha, disputada pela própria mãe
(Remick). Marlee Matlin, deficiente auditiva na vida real e Oscar de melhor atriz por Filhos do
silêncio, estréia na telinha em drama familiar dos mais apelativos e
previsíveis. Outra obra mal-compreendida de Karen Arthur (Diário íntimo de uma mulher histérica), diretora de tendências feministas com alguma experiência em
filmes difíceis. ?
UM TIRA ENROLADO
TV Globo—I4h20
'spaghetti'.
Comédia
(Piedone
D'Egito/The knock out cop) de
Steno. Com Bud Spencer, Wemer
Pochat, Enzo Cannavale, Ângelo
Infanti, Cinzia Moreale, Bodo e
Leopoldo Trieste. produção ítaloalemã de 79. Cor (113 min). Inspetor de policia (Spencer) bonachão corre atrás de traficantes de
drogas. O humor balofo, pastelônico e meio bruto de Spencer serve bem aos propósitos do diretor
Steno (Vanzina), cineasta especializado em comédias mais ou menos tolas. Ou seja, balofo, pastelônico, bruto e inconseqüente.
Spencer, para quem não liga o nome à falha, é o parceiro mais freqüente de Terence Hill, aquela da
série Trinity. ?
IMAGEM DA MORTE
TV OM— 19h30
Suspense. (Image of death) de
Kevin Dobson. Com Cathey Paine,
Tony Bonner, Robert Brunn Brunning e Cheryl Waters. Produção
australiana de 78. Cor (90 min).
Mulher meio pancada ambiciona
a posição social e o status financeiro de antiga colega, com quem
tem uma grande semelhança fisi-

ca. A cobiça lhe sobe à cabeça e a
dona resolve eliminar a ex-amiga
e assumir o lugar e todas as mordomias e bajulações que a outra
conquistou. Curiosidade vinda
das terras australianas, como
Mad Max, Crocodilo Dundee e
Vem dançar comigo. ?
PUNHOS DESANGUE
TV Bandeirantes — 21 h30
Vingança. (Blootl Itands) deTed Johnson. Com Sean Donahue,
Nead Hourani, Kristin Landson,
James Games, Jerry Beyer, Jim
Moss, Richard Olney, Som
Woods, James 0'Neal e Doris
Cooper. Produção americana de
92. Cor (93 min). Jovem aprendiz
de kickboxer é surpreendido pelo
assassinato dos pais adotivos,
massacrados por quatro sujeitos
embriagados e ases na arte de bater. Desconsolado, o rapaz esconde evidências da polícia e parte para uma investigação solo.
Com a finalidade de providenciar
uma vingancinha solo também,
claro. A velha história da justiçapelas-próprias-mãos-adapiada ao
universo das artes marciais. ÀTi-""
cha técnica, aliás, é tão obscura
quanto o roteiro. •
QUANDO SE PERDE
A ILUSÃO
TV Globo — Oh
Suspense familiar. (Firstbom)
de Michael Apted. Com Teri Garr,
Peter Weller, Christopher Collet,
Corey Haim, Sarah Jessica Parker, Richard Brandon, James Harper e Richard E. Szlasa. Produção
americana de 84. Cor (103 min).
Divorciada (Garr) se esforça para
criar seus dois filhos pequenos
(Collet e Haim) decentemente. A
paz do lar, no entanto, vai para o
espaço quando a dona resolve trazer para casa o namorado (Weller), que se revela um padrasto
intolerante, um marido cruel e um
psicopata de marca maior. O autor do drama animal A montanha
dos gorilas e da comédia Brincou
com Jogo, acabou fisgado arriscase no drama familiar, em tom de
thriller. Leva algum jeito. Bons
desempenhos de Gair (Tootsie) e
Peter Weller. o tira de lata da
série RoboCop. ? ?

B Cotações: • ruim * regular ? ? bom ? * ? ótimo ? ? * ? excelente
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¦4 ernanda Montenegro já tem data
I
marcada para entrar em cena e ten¦L
tar salvar a novela O mapa da mina,
de Cassiano Gabus Gabus, da queda livre
de audiência em que se encontra: dia 11,
"Ela
próxima terça-feira.
já está gravando
nos estúdios da emissora na Tijuca" confirmou o produtor Roberto Câmara. A
novela vai ter sua trama alterada para que
a muambeira Madalena, mãe de Tânia
(Beth Goulart) possa chegar á telinha mais
cedo: os diamantes serão descobertos nas
próximas semanas, ao invés desta passagem ficar parao desfecho da novela, como estava previsto inicialmente. Fernanda Montenegro vai apimentar o escracho
da novela, com um figurino que prevê
brinco de argola, chicletes na boca, muita
malícia e jogo de cintura para sobreviver
à crise econômica. A personagem vai ter
um grande trunfo nas mãos: o pai de
Tânia, um milionário cujo nome ainda
não foi revelado.
A crise do horário começou na semana
passada, quando foi convocada uma reunião da Central Globo de Produção para
definir a estratégia da emissora diante do
empate de pontuação de audiência entre O
mapa da mina e o telejornal Aqui agora, do
SBT. A emissora vinha atrasando em 15
minutos cada fim de capítulo da novela das
seis Mulheres de areia. A estratégia, porém,

JORNAL

nos

estúdios

da

se revelou insuficiente. A queda na audiêntentar levantar a média de audiência. Caso
cia vai encurtar O mapa da mina em sete
contrário, há
sete contrario,
ha urna hipótese
hipotese que se encontra
encontra
capítulos.
capitulos. Mulheres de areia será
em estudos pela
oiregao aa
sera aumentada emissora: simaumenta- em
Simpeia direção
da na mesma proporção.
plesmente antecipar o final do enredo e
proporpao. plesmente
retirar O0 mapa da mina do ar, sendo substiAlém
Alem disso, a emissora já
substiconversou retirar
ja conversou
Mulheres
tuída
com Walter Negrão,
de
areia,
teria
seu
Negrao, autor de Despedida de
de tuida por
que
horário alterado. Esta hipótese
solteiro, para que ele esteja disponível
hipotese abriria um
disponivel a fim
fun horario
inedito na história
de fazer parceria com Cassiano e co-orienhistoria das novelas
co-orien- precedente
precedente inédito
ideia da crise do
tar o desenvolvimento do enredo. A Globo
globais. Para se ter uma idéia
Globo globais.
horário, basta lembrar que Deus nos acuda,
trocou a direção
direpao da novela. Denise SarraSarra- horario,
de Sílvio
s*'v'° de Abreu, teve nos seis primeiros
ceni saiu em definitivo. Os diretores agora
primeiros
|^HP
agora de
capítulos
media de 42 pontos. O0 mapa da
são
sao Flávio
Flavio Colatrello (parceiro de Denise),
Denise), capitulos média
mina, quase um ano depois, estreou com
Gonzafa Blota
Biota e Roberto Naar, supervisupervimédia, de 39.3 pontos, a mais baixa ponsionados por Paulo Ubiratan. A nova
nova media,
equipe tem prazo de duas semanas para
tuação da emissora no horário.
horario.
para tua^ao

O autor Cassiano Gabus Mendes: novela das 77^ameagada
ameaçada pelo SBT

Io. Renata estava entre os 75 ouvintes
n
i- .
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peça
põe humor
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do

eles

o sabem'

e absurdo
Teatro

no

Delfin

u,ma comédia rasgada e absurda congrega seis atores decadentes e um diretor
imaginativo numa trama que tem tudo,
menos lógica. Só eles o sabem, espetáculo
em cartaz toda segunHn e terça, às 21h, no
Téatro Delfin, parodia com o mesmo bom

;
JL

Fernanda
Montenegro
teveçiui
participação
na nçyela
antecipada

^Cassiano

ço de James Heltfíeld, vocalista do Metallica. Era só nisso que Renata da Rocha Corrêa, 22 anos, pensava ao
embarcar sábado, ao meio-dia, em um

Confusão

Globo

A
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DO BRASIL

repleta

dez do Rio". O0 pessoal embarcou nos
ônibus em frente ao JORNAL DO
BRASIL num clima de festa heavy, com
Unforgiven, soturno sucesso do Metallica, na cabeça. As idades variavam dè 15
a 30 anos, todos assumindo o visual
característico da tribo pesada: camisetas
pretas, algumas com a foto da banda
estampada na frente, jeans ou bermudas
e correntes ou cruzes como acessórios.
A garotada não teve com que se preocupar durante a viagem. A Rádio Cidade
forneceu alimentação e refrigerantes e a
PolyGram supriu os aparelhos de vídeo
instalados nos ônibus com cltp especialmente escolhidos. A turma saiu do Par-

de

humor melodramas lacrimosos e filmes
noir. O diretor Enrique Diaz (o mesmo de
A bao a que A morta, à frente da Cia. dos
Atores) extraiu de A peça por outra, de
Jean Tardieu, o trecho que reúne vários
atores num falatório desenfreado permeando o teatro do absurdo. Fala-se em
armas, perigo, perseguição. E nada fica
resolvido. "Existe uma história que não é
muito bem explicada, não tem desfecho,
mas é superengraçada o tempo todo",
adianta o ator Marcelo Valle. Tudo sob o
fog do suspense.
As atrizes Drica de Moraes e Bel Gar-

graça
cia, por exemplo, encarnam uma mesma
personagem, Simone. Ana Cotrim é Janete, a única sã da história, que busca uma
verdade mais absoluta do que o nonsense
rasgado do palco. "Na verdade, os pensamentos do diretor são o fio da narrativa.
Ele lê um texto e vai criando cenas para a
trupe de atores. Um rouba a cena do outro, os personagens se repetem, eles falam
o tempo todo", explica Marcelo Valle. Os
figurinos criados por Samuel Abrantes são
geométricos pretos e brancos superpostos,
destoando do cenário colorido e móvel.

Ouvintes premiadospela Radio Cidade viram oMetallica em SP
- A
. AlaorFilho

Divulgap§o/ Pedro Monteiro Rego
'recreio'

Caetano

O
sinfônico
com

trilha

'covers'
de

E
JUSTE c um show para empolgar. Ed
Moita já assistiu e acabou subindo ao
palco para cantar Supersiitioits, o clássico
de Stevie Wondcr. Fernanda Abreu viu e
'SI
'
também não resistiu, intiometendo-se pa4 /• ¦T
W iflll^^^Hl
**
¦'/-'*$
^ iW>
X
ra levar The closer I gel lo vou. canção
;2
eternizada por Roberta Flack e Donny
H||ll|^^^g9Kra|
E|Hil
m
Hathaway. a\ssíih como ela. o trio do
Paralamas. ciceroneando Filo Páez. não
sc conteve c invadiu a cena, levando o hjJkHWI
Punch mostra o rhythm 'n 'blues no palco do Jazzmania
argentino a reboque. Quando o Punch se A banda ^^^^Kj^^^Mrhythm'n
apresenta, todo mundo se anima. Resta
show funciona como hora de recreio para
Maxi Priest. Formado em 1986 pelo baisaber de quem vai ser a canja hoje e
os
músicos.
Acostumados
a
acompanhar
xista
e Fernando Vidal (colegas nas banamanhã, quando o grupo, acrescido dos
outros artistas, no Punch eles podem todas de Marina e Fernanda Abreu), o
metais paralâmicos Monteiro Júnior (sax)
car o que mais gostam. Como Meiry
Punch passou por vários vocalistas até
e Demétrio Bezerra (trompete). estiver no
mercy me, de Marvin Gaye: Love una
topar com a revelação Wallace, duble de
Jazzmania. Afinal, a receita de Aurélio
happiness.
de
Al
Green:
e
Chain
offools.
cantor
e sargento que vai longe. "Já estou
Dias (baixo). Fernando Vidal (guitarra),
"E
de Aretha Franklin.
mais músicas de
produzindo duas músicas dele para uma
Hiroshi (teclados). César Farias (bateria),
James Brown. Chuck Brown. Jocelyn
coletânea
de charme", avisa Aurélio.
PC e Wallace (vocais) é tiro-e-queda:
Brown, todo mundo brown". brinca AuJazzmania (Av. Rainha Elizabeth. 769
S
grandes composições do rh\thm'n'bliws
rélio, entregando o critério negritude do — Tel.: 227.2447). Couvert: CrS 100 mil.
com bons músicos e arranjos.
repertório. Sem ranços revivalisias: no
Consumação: CrS 50 mil. Hoje e amanhã,
Mais do que um apanhado de coxcrs. o
bis. rola até a recente Closc to vou. de
às 22h30.

na

Ir'll IIWBm
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Bahia
MEDEIROS

ALVADOR — Dentro de três meses,
SCINTIA
os apreciadores de músicas eruditas vão
poder escutar a obra do compositor Caetano Veloso sendo executada por uma
orquestra sinfônica. O projeto está sendo
desenvolvido por 10 compositores da Escola de Música da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), que pretendem transformar 10 canções de Caetano em peças
sinfônicas, com partituras editadas. Os
timbres das músicas passarão a ser de
orquestras, que utilizam instrumentos de
madeira, corda, metal e percussão.
"Acreditamos
que Caetano vai aceitar
atuar como solista", disse Alda Oliveira,
diretora da Escola de Música.
A idéia do projeto surgiu em fevereiro,
e foi aceito por Caetano Veloso na mesma hora, segundo Alda. "Ele ficou curióso para ver como ficaria sua obra sendo
tocada por uma orquestra." De acordo
com o compositor Jamary Oliveira, a
oportunidade de fazer uma nova leitura
das canções de Caetano será uma experiência única. "Este trabalho é positivo
porque propicia um aprendizado pedagó-

" ;-/t
, „*
Caetano Veloso erudito
gico e possibilita a memorização da obra
de um compositor de uma maneira mais
técnica", disse Oliveira.
A Orquestra Sinfônica da UFBA, que
possui 40 integrantes com 23 vocalistas,
vai a executar as músicas. A primeira
apresentação deverá acontecer em junho.
As músicas cogitadas para as peças siiifônicas são London London, Luz do Sol.
Voce não entende nada. Trilhos urbanos.
Milagre do povo. Alegria alegria. Tropicãlia e Gente.

.ORNAI DO BRASIL

D
mãos
as
olho
(Do
para
"Sebastião
operários que carregam uma pesada
Salgado
chapa metálica e cantam para concentrar a força.
sobre
fotos
íiexpõe
Para Sebastião Salgado, porém, esr> +<"v rio tro Ko1V> o r
aivj—tre—ci uuuiiiui
sas tarefas pesadas e ingratas não são
monopolizadas pelos homens: na ínANY BOURR1ER
dia, as operárias carregam até 35 quilos
Correspondente
de peso na cabeça, como o demonstram
p ARIS — Sebastião Salgado, o exas fotos das mulheres do estado de
traordinário fotógrafo brasileiro da
Buhar, ativas na indústria e na agrieulAgência Magnum, reuniu 250 fotos em
tura. Em Bakou, no Azerbaijão, Salgado encontrou matéria para um trabapreto e branco feitas em uma dezena de
lho minucioso com os operários da
países, todas com o mesmo tema: mãos
humanas trabalhando. Estas fotos estão
extração do petróleo. A construção naexpostas desde sexta-feira no Pulais de.
vai na Polônia, a indústria siderúrgica
Tokyo, o museu de Paris consagrado ás
na França e na Ucrânia, os plantadores
artes gráficas e ao cinema, sob o patrode chá em Rwanda, os matadouros de
cínio da Kodak e do Centro Francês da
South Dakota, as fábricas de bicicletas
Fotografia. Trata-se, indiscutivelmente,
chinesas, os poços de petróleo em fogo
de uma das mais belas e exaustivas mosno Kuwait, as plantações de tabaco ou
tras fotográficas jamais exibidas em Pao corte de cana-de-açúcar em Cuba —
"sofrimento,
ris com tal temática e nela explode o
em suma, um universo de
talento incomensurável do fotógrafo
de luta, de exploração vergonhosa e
mineiro, considerado hoje um dos memesquinha", como definiu Jorge Amalhòres profissionais do mundo.
do — são o alvo preferido da câmera
de Sebastião.
A proposta de Salgado é simples mas
original: fotografar várias categorias de
Apesar de ser um artista internado*
operários, em países distintos, exercenna| de percorrer o mundo incessantedo profissões diversas. O único denomimente. Salgado não esqueceu o Brasil
nador comum, a linha de força que os
nesta sua busca dos últimos vestígios
une ou assemelha, são as mãos, o insde um mundo poético e nostálgico,
trumento de trabalho primitivo mas
que vai desaparecer substituído pela
ainda necessário para a realização de
força da máquina ou da tecnologia,
muitas tarefas industriais ou agrícolas.
Serra Pelada e a cultura do cacau na.
"Nasci
"arno Terceiro Mundo e minha
Bahia, são os dois exemplos desta
fotografia é social", define-se Sebastião
queologia da revolução industrial"
Salgado. E, de fato, o resultado do seu
que Tião tão bem captou com sua
trabalho é sempre um olhar crítico ou
câmera.
grave quando a câmara enfoca a vida
rural, o trabalho nas minas, os operários. Suas fotos contam a história de
Carlos GoWgrub
uma época, de um mundo que desaparcce lentamente. Em Bangladesh, por
exemplo. Salgado fotografou os estaloiros onde cerca de I00 mil pessoas
trabalham na demolição de velhos
navios, para vender a sucata. São
Sebastião
gestos, rostos, paisagens de uma
Salgado
infinita tristeza e de um imenso
reuniu 250
...realismo, como a do grupo de
fotos
focalizando
trabalhadores
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de verbas para filmes
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jogodeverbaspar^filmes
TSí
SUSANA SCHILD
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cinematografi- 1
E depender da claque cinematográfí8S - !
'ft/ 's'^v>> §1
"
i J ca, o ministro da Cultura Antônio
Antonio *, 4'
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•
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|
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P^ Houaiss terá
ter* longa gestão
fsj
'
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te, na qual a única
unica fritura previsível
previsivel ée a de
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gastronomicos. Ontem, vá';
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Cinema ^^Hr./^flHr
membros da Comissão
Comissao Especial de Cinema
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"•
'.
Apos a cerimônia,
cerimonia, ';'^ '^Jr sn
Palacio da Cultura. Após
no Palácio
/'1* *-<
-,
,
1 ;
a Comissão,
representantes Hp,'
Comissao, formada por representantes
*¦ dP%
cinematografico e
ministerio, do setor cinematográfico
do ministério,
¦!£,
• J>'^'>''"'
intelectuais, presidida pelo secretário
secretario para
para HH|L
|S|g|g^.
<,.(;;J|aHpi&R|%',• "'ifiti
o Desenvolvimento do Audiovisual Ruy
Ruy ^BgL",-;,
^
do
'^8[
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Solberg, se reuniu para definir as regras do
jogo que distribuirá o crédito especial de
'''v^i2.
Pelas
.,
US$ 25 milhões
milhoes para a atividade. Pelas
1 IP
1 ^<£4*
'/, I *'yh
48
'V'^V'Jxp^
expectativas do ministro Houaiss, em 48
/>A'%f\i£/''
•
normas
horas os cineastas conhecerão
¦
conhecerao as normas
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sendo
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da
verba
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1993.
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salva^ao da safra 1993.
saudada como a salvação
\4f \
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S<'
J>'
heterogenea >'>' -"
naofaltara
Trabalho não
faltará para a heterogênea
w
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comissão,
Solberg,
'
comissao, cuja posse, para Ruy Solberg,
;
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¦
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cinecomeço
marca
}l
comedo do renascimento do cineJpt||^B(k
Carlos
^
ma brasileiro". O produtor Luiz Carlos
l|
!,fe
menos
três
tres
tem
Barreto já
tern
projetos
pelo
projetos
i,
j4
^
x
engatilhados: Quatrili, inspirado
romanV
ins|rirado em roman'$
jt/^H|
é
isso
isso
|$Kce de José
Jose Clemente Pozzenato, O que
S
quee
'
•
w
Ferv
companheiro, a partir do best-seller de Ferxy
|&iHES^^H|
verao, com
nando Gabeira, e Viagem no verão,
com
;#
Ziraldo
^<,
"
roteiro de Ziraldo
r
sobre a vida no Rio
Rio
^
.!" u .- Li!!.'"!" .'"j'MU'Mi!
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60.
a partir dos anos 60.
¦' ;fe^ll^™Sk»'
Barreto festejava o
evento com modera"Com essa verção:
ba estamos tirando
-t«®f*mSf'
as duas rodas do
So com a
atoleiro. Só
aprovação da Lei do
Audiovisual
aprova^ao poderemos tirar as quatro
rodas". Norma
brasileiros
Bengell também avi- 'Antônio
IsPÍ&'M
"
—
_—.
sou que estará
estara na IIIIministerio
Antonio Houaiss não
nao esta preocupado com a sua fritura no ministério
la com o projeto O
"o
1BAC que passaria a integrar cinco instituque era possível fazer sem dinheiro já
guarani, Neville de Almeida com O testamento da rainha louca (argumento de Gláutos (Livro, Artes Cênicas, Artes Visuais, foi feito". E o que depende de verbas já
ber Rocha), enquanto Antônio Carlos FonCinema Cultural e Vídeo, e Folclore/Músi- está encaminhado: o projeto Macunaima,
toura despejará Hospital Brasil. O ministro
ca). Muito bem-humorado, Antônio em maio; a criação de um espaço Nise da
da Cultura antecipou que a Comissão "não
Houaiss abriu a questão de sua comentada Silveira no antigo posto de vacinação da
terá trabalho fácil", e deu uma dica aos fritura: "A nomeação e demissão dos mi- praça 15; a criação de um Prêmio Nacional
caçadores da verba: "Temas nacionais terão
nistros é. competênçjajf4o ^prjesi^nte da de Arte e de um espaço permanente de expoRepública". Por issó; sinto-mé-9muito à sição com maquetes de Oscar Niemeyer, enpreferência". Os US$ 25 milhões serão liberados até o final do ano, à medida que os
vontade no exercício da função". Ferreira tre outros. A questão agora é transformar o
Gullar, presidente do IBAC, anunciou que roteiro da cultura em ação e filmes.
projetos (para produção de longas, curtas e
médias, e de finaliAdriana Caldas
zação) forem aprovados. A posse da
Comissão foi pretexto também para
o ministro Houaiss,
m
cercado de auxiliares, fazer um balanço de sua gestão e
anunciar planos.
Como o projeto de
reestruturação do
MinC que seria
apresentado ontem
à tarde à ministra
Erundina, de ênfase
na reformulação do Houaiss (centro) empossa Comissão Especial de Cinema que distribuirá US$ 25 milhões

CINEMA/'Depoisdo amor'/*
Espago

aberto

a

poesia
Espírito Santo — e conseguiu o apoio da
Vale do Rio Doce. Cobriu 70% do custo
de uma revista muito cara: 64 páginas de
">fazemAUSTO Fawcett e Sandra Kogut
papel couchê fosco, capa couchê brilhante
parte desta lista dc lançamento. A
e
formato pouco usual de 18 cm por 31,5
y^pHincira vez dos dois — um cantando em
cm. Para o leitor, todo esse capricho sai
¦ \^aiVbIico. a outra exibindo um video — foi
"É
mais caro, mas é
por Cr$ 300 mil.
festa
no
Mistura
Fina
de
i-í ém'1986, numa
muito mais bonito. Minha preocupação é
¦panema, organizada para jogar nas praestética. As revistas de literatura, mesmo
eiras cariocas a revista Imã. E tradição
as que são boas, em geral são muito feias
o
número,
desde
e nincuém ccmsegue lervTêxpíica Sandra,
primeiro
^publicação:
este número convocou o cartuJpjm |9^ela_pKaâ5iwesses-futurosrSéiF" que para
nista Lula, do JORNAL DO BRASIL,
S^Jibilidade da jornalista capixaba Sandra
liéiros. editora de ímã — uma revista
para elaborar a capa.
•SMmual especializada em literatura, publi
Quem abre a revista é o poeta concreFotos Arquivo
Arquivo tista Haroldo de Camcandó especialmente inéditos de contistas e poepos, com o poema À
. tas. A edição deste ano
maneira proxençal, feito
5 será lançada hoje. às
para esta edição. Mais
20h. na livraria do Muadiante, tem A tarde, de
|*^feu
da República. A fesJorge Luis Borges, inédita-vai contar com perto no Brasil. Outro des'-'"Tórmance de Alex
taque é a publicação de
Hamburger e leitura de
dois poemas de Nelson
poemas por Ricardo
Archer, um deles dedicaBusbaum, Carlito Azedo a Paulo Leminski:
vedo e Waldo Motta.
Leminski's wake. Sandra
."iVocè pode não conheceaposta também em Juan
los. mas. certamente, é
Gelman. poeta argentisó por enquanto.
no que ela garante quei
A festa tem também
vai estourar em breve:
"Ele tem
sabor de vitória, porque
uma dicção
ano
a
nova, é um cara que cer.
passado
publicação não saiu da vontade:
tamente vai influenciar
, faltou dinheiro. Este
muita gente." Aos inteano. Sandra conseguiu
ressados. a ímã pode ser
se beneficiar da Lei Rnencontrada nas livrarias
do Museu da Republica.
bem Braga — similar á
Da/ibao. Timbre e
Lei Rouanet. mas cir- Campos (no alto) c de
Bookmakers.
eunscrila á capital tio Borges nu nova edição

Vacilo

afetivo
SUSANA SCHILD

ãque é pior para uma mulher solteira que
namorar um homem casado que não"deixa a
esposa por causa .dos dois Filhos? Namorar
dois .homens casados que não deixam as
mulheres por causa dos quatro filhos. E
nesta armadilha que se debate Lola (Isabel !e
Huppert) a escritora que usa sua propalada
independência para as sobras afetivas de
seus dois namorados: o arquiteto David
(Bernard Giraudeau) e o músico Tom (Hippolyte Girardot). Espécie de Maridos e esposas, de Woody Allen, com uma amante no
meio. Depois do amor, está em cartaz no
Estação Paissandu e circuito.
Diane Kurys, como Woody Allen, tem
nos próprios fantasmas a principal fonte de
inspiração. Depois de uma expriência promissora como atriz (trabalhou em Casanova,
de Fellini) resolveu mudar de lado e estreou
com uma elogiada obra autobiográfica. Diaholo menthe, e neste seu sétimo filme, apelou
para os vacilos afetivos de sua geração. Por
pouco. Depois do amor não se torna um
daqueles pequenos mas charmosos filmes da
atual safra do cinema francês, como O marido da cabeleireira ou Romuald e Juliette.
E qual a diferença? Para começar, talvez
a confusão entre apresentar situações tédiosas e uma realização idem. A ronda amorosa
de Diane Kurys alterna os pares, mas não a
monotonia transmitida ao espectador. Lola
briga com a máquina de escrever e com os
dois namorados, que depois brigam com as
mulheres e com o trabalho. Para complicar a

uma

ciranda, entra em cena Marianne (Lio), jovem voraz, pronta para dar o bote em qualquer homem — casado, solteiro, ou no dia
-do casamento. Lola tenta alguns discursos
libertários, e"embora a atuação de Isabelle
Huppert seja irrepreensível, a personagem
deixa muito a desejar. Espécie de vaudeville
pós-moderno, com algumas seqüências interessantes (como o ílagra da mulher de um
deles em Pompéia), Depois do amor esbarra
no ambivalente distanciamento que a direto-

geração
ra mantém dos personagens c das circunstâncias. Sem entrar na glamurização lioljywoodiana, Kurys fica no meio termo de um
coloquialismo pouco expressivo e uma neutralidade francesa. Seu maior pecado é .des-"
perdiçar o potencial humorístico de várias
situações, como aquela em que um dos namorados deixa a mulhèr e leva as crianças
para a casa de Lola. Aí, ela poderia colocar
à prova todas as suas teorias domésticas.
Mas a diretora não lhe deu tempo.
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Depois do amor: um exemplo do discreto charme do cinema frances
francês
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\NDRI- BARCINSKI
Correspondente
ANGELES — Ótima
notícia para os Ias do
heavy metal: o verdadeiro
LOS
Black Sabbath. Ozzy Osbourne.
vocalista do grupo até 1978,
anunciou que vai se reunir com
seus ex-companheiros (o guitarrista Tony Iommi, o baixista
Terry Geezer Butler e o baterista
Bill Ward) para uma excursão,
que (oba!) deve incluir o Brasil.
Em entrevista exclusiva ao JORNAL DO BRASIL, um bem humorado (e surpreendentemente
magro) Ozzy afirmou também
que vai parar com as longas turnès de sua banda solo e falou
sobre o lançamento do novo LP,
um duplo ao vivo gravado durante a excursão americana do ano
passado.
Por que vocês resolveram
promover esta volta do Sabbath?
No ano
passado fiz um shovv
junto com o Sabbath aqui em Los
Angeles. Eles abriram para mim e
fiquei impressionado corno os caras ainda estão tocando pesado!
¦
(Risos) Depois nos reunimos,
conversamos e tivemos a idéia de
fazer uma excursão com o grupo
original, para presentear uma
..nova geração de fãs de heavy
rock. que nunca tiveram a oporUmidade de ver o velho Sabbath
em ação.
Alguma chance desta turnê do
Sabbath passar pelo Brasil?
Sim. muita chance. Eu adorei o

Rio (Ozzy locou no primeiro Rock
In Rio, cm 1985) e quero voltar.
Só fiquei decepcionado com a cidade Rio porque achei que eu ia
ver muitas mulheres bonitas..
Você não viu nenhuma mulher
bonjta no Rio?
E lógico que vi, mas da
janela
do hotel. A minha mulher ficou
com ciúmes e me trancou no
quarto por uma semana! (Risos)
Você ficou contente com o novo
disco ao vivo?
Sim, muito feliz. Esta banda
que está me acompanhando
(Zukk Wyldc nu guitarra, Raiuly
Castillo na bateria e Michael Inez
no baixo) é muito boa. As músicas
ficaram pesadas como sempre,
mas muito bem tocadas.
Você excursionou com o Sepultura no ano passado. O que achou
deles?
Deus do céu, eles são demais!
Que banda! Fiquei impressionado
com a disposição dos garotos no
palco. Além do mais me pareceram ótimas pessoas.
Li em entrevistas
que você adotou um estilo de vida bem saudável
e dá para notar que você emagreceu muito.
Tinha que fazer isso. Se eu
continuasse a levar a vida que
levava nos anos 70 e começo dos
80, já teria morrido. Cheguei a
beber 30 cervejas por dia e cheirar
seis gramas de cocaína. Eu era
gordo como um porco!
Trinta cervejas?! E hoje?
Hoje tomo trinta Diet Pepsi
(Risos)! Não passo um dia sem

fazer exercício e parei com a bebida e as drogas.
Voltando ao Black Sabbath: hoje quase todas as bandas de rock
pesado, de Nirvana a Alice In
Chains, se dizem influenciadas pelo
Sabbath. Toda essa onda grunge é
copiada das músicas lentas e pesadas que vocês fizeram há vinte
anos. O que acha disso?
Acho uma honra
que essas
bandas se inspirem no Sabbath.
Outro dia mesmo estava eseutando esse Helmet {bunda de Nova York) e não acreditei como o
cara copia o meu jeito de cantar.
Ele tem a minha entonação, minha respiração, era uma imitação perfeita!
Você acha que o Black Sabbath
foi realmente a banda que inventou
o lievy metal?
E difícil dizer. Quando nós
começamos, a música pesada era
chamada de heavy rock. Nós lomos os primeiros a fazer música
com temas satânicos, para assustar mesmo. O Geezer (Terry, baixis tu) fazia umas letras escabrosas
sobre feitiçaria e bruxos, e o público ficava realmente apavorado.
Acho que nós éramos a banda
mais pesada da época. A única
coisa da qual me arrependo é não
ter ficado sóbrio durante aqueles
anos todos. Se eu não tivesse tornado tanta droga e bebido tanto
minha minha memória seria melhor. eu poderia me lembrar das
coisas malucas que a gente fez e,
quem sabe, escrever- uni grande
livro sobre a história do Sabbath.

Papais

do

metal

^^Black Sabbath surgiu por
volta de 1968 em Birmingham,
cidade industrial inglesa. Como a
maioria dos garotos da cidade,
Ozzy, Tony, Terry e Bill trabalhavam em minas ou fábricas poluídas, ganhando uma miséria. Sem
nada para fazer, os quatro resoJveram montar uma banda. Primeiro a batizaram de Polka Tut.
depois Earth. Faziam blues pesado, mas nada inovador. Um
dia resolveram mudar de díreção: iriam fazer músicas maçabras com temas satânicos, usando palavras como inferno e Satã
como metáforas para descrever a
sociedade, para criticar as guerras e, principalmente, para assustar um público acostumado a
ouvir "Eu te amo, baby". Nascia
o heavy metal.
Os quatro mudaram o nome
para Black Sabbath e adotaram
um visual hippie-demoníaco. Em
1970 sai o primeiro LP, homônimo, lançado numa sexta-feira 13
(já dá para notar o grandemestre
do marketing que Ozzy viria a se
tornar). Depois, novos discos gloriosos (Paranoid, Master of.realitv, Volume 4, Sabbath Blocly
Sabbath, Sabotage).

O Black Sabbath excursionou
o mundo todo e inspirou uma
série de imitações. Em 78, uma
batalha de egos criou um racha e
Ozzy resolveu partir para uma
carreira solo, enquanto a banda
arrumava outro voalista, Ronnie James Dio (ex-Rainbow).
Sozinho, Ozzy lançou dois discos formidáveis (Blizzard of Ozz
e Diary of a madman), enquanto
o Sabbath continuava a carreira
aos trancos e barrancos. Agora,
a possibilidade de ver o Sabbath
original em ação cria comoção
entre os fãs do metal. Assistir
aos os quatro juntos deve ser
uma experiência memorável. No
final do ano passado em Los
Angeles, quando Terry. Bill e
Tony subiram ao palco para
acompanhar Ozzy em versões de
velhos clássicos como lron mau e
Purunoid, vários metaleiros
pinta-braba foram vistos
com lágrimas nos
olhos.
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A ODE ser que tudo não
passe de uma reunião caçaníqueis, mas há indícios de„;
que esta seja uma turnê histó-rica. Melhor até do que os
shovvs vai ser poder flagrar
ali, na fila do gargarejo (ou,
como exigem os novos tempos, snakepit), Chris Cornell.
do Soundgarden. a turma do
Alice In Chains e mais uma
horda de roqueiros da nova
geração esticando as mãozinhas para disputarem os perdigotosde Ozzy como se lossem relíquias sagradas.
E pensar que, em 1982, um
sujeito chamado Brock He-,
lander teve a cara-de-pau de'
lançar nos Estados Unidos".
uni livro;de 400 páginas chàl
mudo The rock wlw's who (0"quem é quem do rock) onde:'
interessados ou estudiosos
¦ que fossem
procurar pelo
Black Sabbath iriam, enconirar três páginas sobre Blood,
Sweat & Tears e nada sobre o
grupo inglês que pariu o
lieavy metal e toda a música
pesada que surgida a partir
dos anos 70, Hoje, o que era
considerado rock de burros
virou cartilha de beabá para
nove entre dez grupos de rock
que surgem.
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O Black Sabbath
influenciou grupos
pesados aluais como
o Alice In Chains
(acima) e o Pantera

m Continuação da 1a página
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Músicos

aceitam
Josemar Ferrari
Para

Altamiro,

chorões
de

¦

Paru Raphael Ríibcilo. a arte precisa de experimentação

utilizacao

usar

os

gostariam
teclados

' iante do house-maxixe, as
D.
primeiras reações foram mais de expectativa do que espanto. Como a
do violonista Raphael Rabello.
mestre-chórão e exímio intérprete
da MPB: "Como qualquer outro
tipo de arte. a música tem que
apostar na experimentação. Para
mim, esta experiência é superválida,
pois vai permitir que o pessoal mais
jovem tenha acesso a novos temas
da música popular, que estavam
esquecidos".
Muito diferente do que ocorreu
quando o maxixe aportou aos salòes cariocas, provocando escândalos pelo jeito lolgazão de ser dançado. Tanto que a polícia perseguia

os maxixeiros c a Igreja condenou a
dança como obscena. Também,
não é para menos, segundo o escritor Bastos Tigre, "O cavalheiro segura a cavalheira com jeito, pouco
abaixo da cintura, e vai chamando
ela ao peito, e depois, perna com
perna, caem os dois no perereco...". '
Os compositores que estão na
lista de Henrique Cazes e Leandro
Braga são Irineu de Almeida (o
Batina, professor de Pixingümha)
Anacleto de Medeiros. Nazareth e
o próprio São Pixinga. "Nossa primeira experiência loi com a polca
Bombeiros do Recife, do final do
século XIX, do maestro Bocot",
explica Cazes. E já há uma fita
demo com O Morcego de Irineu de
Almeida e Pixinguinha, e Folia do
bode. de Leandro Braga.
Já o veterano Altamiro Carrilho
só pede uma coisa: reverência —
"Não
vejo problema algum desde
que seja uma coisa respeitosa. O

da

eletronica

mundo tem que evoluir, e-a música
vai junto, não é? Tenho certeza de
que se houvesse teclados eletrônicos quando o choro foi criado, no
começo do século, os músicos teriam usado." Altamiro não viveu
os tempos da perseguição ao maxixe, que pululava nos cortiços antes
de invandir os salões. Segundo o
escritor português João Rocha,
"muitas
sinhás e sinhazinhas saboreavam à socapa o fruto proibido,
num despertar gostoso dos instintos da raça", o que, convenhamos,
não é lá muito reverente.
"Nosso
projeto terá cinqüenta
por cento de músicas resgatadas e
cinqüenta por cento que estamos
compondo", define Cazes, acrescentando ainda — "queremos do
maxixe o que ele tiver de mais sensuai, mas não vamos mexer nas
melodias. O que vai mudar é a levada, o jeito com que será executado".
Do outro lado do espectro musi-

cal, e em tempos bem mais liberados, o eletrônico Fábio Fonseca
te(produtor musical e tecladista)
me apenas o hibridismo: "É preciso
muito cuidado na utilização da eletrônica. Se por um lado estas experiências são importante por resgatar temas antigos, por outro são
temerárias, pois às vezes alteram os
ritmos originais, criando produtos
híbridos que não são nem uma coisa nem outra." Mas Chico Neves, o
sampleiro de gente famosa como
Fernanda Abreu, não vê inconveniente algum: "Acho ótimo o uso
da tecnologia para criar uma nova
linguagem musical. Lembro que
quando surgiu a bateria eletrônica,
houve a maior gritaria, com os bateristas dizendo que iam perder o
trabalho, e nada disso aconteceu.
Este novo trabalho mostra que os
finalmente os preconceitos contra a
eletrônica estão acabando." (Mareus Veras)

